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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

QUEBEC’O SVEIKATOS 
DRAUDIMAS

Provincinė vyriausybė 
mums praneša, kad visi Que
bec© provincijos gyventojai 
turi, kiek galima greičiau, 
užpildyti visuose laikraščiuo
se atspausdintas /žiūr. praei
tą NL numerį'./anketas svei
katos draudimo reikalu. Šios 
anketos padės sveikatos mi
nisterijai suregistruoti asme
nis , kurie dar nėra užpildę 
atatinkamų anketų. Pagal pro
vincinės vyriausybės raštą iki 
šiol jau yra užsiregistravę 
keturi su puse milijono gy
ventojų. Tuo tarpu, iš viso tu
rėtų būti užregistruota apie 
šeši su puse milijono. Regis
tracijos anketas užpildo tik 
šeimos galva. Teisei šį svei
katos draudimo turi kiek
vienas pilnateisis šios pro
vincijos gyventojas.Todėl ra
giname visus lietuvius , kurie 
dar nėra užsiregistravę , tai, 
be atidėliojimo, padaryti.

SPROGO DAR VIENA 
TERORISTŲ BOMBA

Birželio 5-tos rytą sprogo 
dar viena teroristų padėta 
bomba Montrealio miesto 
centre. Šį kartą ji padėta prie 
Le Club Canadien, nepolitinio 
prancūzų kanadiečių klubo pa
talpų. Bomba buvo stipri ir 
padarė nemaža nuostolių,ta

(

čiau ir šį kartą, dėkui Dievui, 
nepareikalavo žmonių aukų. 
Šis klubas yra priešais Re
naissance Club, kuris priklau
so neseniai į rinkimus pra
laimėjusiai Union Nationale 
partijai. Komentuojant pasku
tinį sprogimą, pasigirdo balsų, 
kad naujoji teroristų gauja 
galinti būti ir ne separatisti
nių pažiūrų žmonės, bet pa
prastų kairiųjų anarchistų.Už 
šių teroristų išdavimą arba 
suteikimą informacijų apie 
juos provincijos teisingumo 
ministerija paskyrė $50.000 
sumą.

MOKESČIAI QUEBECE 
NEBUS PAKELTI

Naujasis provincijos prem
jeras Robert Bourassa pra
nešė spaudai, kad š iais metais 
mokesčiai Quebeco provinci
joje nebūsią pakelti. Jis taip 
pat pareiškė, kad tvirtai tikįs, 
jog nedarbas šioje provincijo
je labai greitai stipriai su
mažės.

MAŽUMŲ PAVILJONAS ŠIŲ 
METU MAN AND HIS WORLD 

PARODOJE
The Quebec Ethnic Folk

Arts Council, kuriam vado
vauja p. Casimir G.Stanczy- 
kowski, šiais metais rengia 
buvusiam Japonų paviljone vi
sų Montrealyje esančių mažu
mų paviljoną, pavadinta ETH-

EXPO’67 metais buvęs Japonų paviljonas, kuriame šiemet bus Etninių grupių 
pasirodymai. Dešinėje La Ronde įvairių žaidimų ir pasilinksminimu paviljonas.

NIC MOSAIC PAVILION. Šio 
naujojo paviljono tema bus 
NOUS SOM MES CHEZ NOUS 
AUSSI /MES TAIP ESAME 
NAMUOS/ ir jam-bus išsta
tyti eksponatai vaizduoją tų 
visų etninių grupių moksli
nius, akademinius bei meni
nius atsiekimus Montrealio 
mieste ir Kanadoje.Tame pa
viljone taip pat bus ruošiamos 
tautinės savaitės, kurių metu 
bus atliekame s specialios, tai 
progai pritaikytos, programos. 
Etninės grupės taip pat daly
vaus Švento Jono Krikštytojo, 
Kanados Dienos ir kitom pro
gom . Paviljono vyriausia tvar
kytoja yra ponia Margaret 
Dvorsky, o specialias savaiti
nes programas koordinuos bet 
tvarkys p. Peter M: runczak.

Paviljone dalyvaus 24 tauti
nės grupės ir jų savaitės bus 
šiomis dienomis:

Birželio 12-17 - Lenkai; 
birželio 18 - 20 - Škotai; bir
želio 21-24 - Ukrainiečiai; 
birželio 25-27 - Ukrainiečiai; 
birželio 28-liepos 1-Slovakai; 
liepos 2-4 - Vengrai; liepos 5 
-8 - Čekai; liepos 9-15 - Fth-

nic Mosaic; liepos 16-18 - Ki
niečiai; liepos 19-22 - Portu
galai; liepos 23 - 25 - Filipi- 
nlečiai; liepos 26-23 - Grai
kai; liepos 30 - rugpjūčio 1 - 
Latviai; rugpjūčio 2-5 - Italai; 
rugpjūčio 3-8 - La Petite Mv- 
sicale; rugpiūčio 9 - 12 - Vo
kiečiai; rugpjūčio 13-15 - In
dai ; rugpiūčio 16 - 19 - Estai; 
rugpiūčio 20 - 22 - Japonai; 
rugpiūčio 23 - 26 - A rmėnai; 
rugpiūčio 27-23 - Ethnic Mo
saic ; rugpjūčio 30--rugsėjo 2 
r Trinidadas ir Tobago; rug
sėjo 3-7 - LIETUVIAI.

’ Lietuvių skyriaus ruošą 
šiame paviljone koordinuoti 
K, L.B. Montrealio skyriaus 
valdyba pakvietė Birutę Vait- 
kūnaitę - Nagienę.

MARKSISTAS MICHEL 
CHARTRAND IŠMESTAS IŠ 

CNTU KOMITETO
Montrealio ce .trinis komi

tetas, vadovaujamas Confede
ration of National Trade Uni
ons /CNTU/ pašalino Iš pa
grindinio politinio komiteto 
narių "arpo ilgą laiką savo 
komunistinėmis pažiūromis 
ir nepraustaburniškais pasi
sakymais liūdnai pagarsėjusį 
Michel Chartrand. Dabar 
svarstoma galimybė jį iš šios 
organizacijos narių tarpo vi
sai išmesti, nes jis atstovau
ja tik mažytei grupelei kraš
tutinių marksistų, kurie viešai 
kovoja prieš Kanadą ir 
demokratinę santvarką.

jos

TRAGIŠKA TERRY 
SAWCHUK MIRTIS

Vienas pačių iškiliausių ho
ckey vartininkų visoj Nacio
nalinės Hockey lygos istorijoj 
ukrainiečių kilmės kanadietis 
TerrySawchuk 40 metų am— 
žiaus mirė gegužės 30, atlie
kant trečią operaciją ligoni
nėje.Mirė gana keistomis ap
linkybėmis, nes nustatyta, kad 
buvęs stipriai sumuštas. Ve
lionis ilgą laiką žaidė už Det
roit Red Wings komandą, o 
pastaruoju metu buvo New 
York Rangers sąstate ir gy
veno netoli New Yorko.

BAISUS ŽEMĖS 
DREBĖJIMAS PERU

Baisūs žemės drebėjimai 
Peru valstybėje visiškai su
naikino ištisus miestus ir, 
paskutinėmis žiniomis, žuvo 
virš 30,000 žmonių.Tai vie
na didžiausių nelaimių mo
dernioj žmonijos istorijoj.Vi- 
sos pasaulio valstybės skubiai 

siunčia maistą, vaistus, gydy
tojus ir kitokią pagalbą šios 
baisios gamlos nelaimės iš
tiktai valstybei.

DAR VIENAS LĖKTUVO 
PAGROBIMAS

Kai jau visuomenė ėmė ap- 
siprasti su kairiųjų politiniu 
fanatikų piratinėmis lėktuvų 
kelionėmis į raudonąją Kubą, 
štai, atsirado ir kitokios rū
šies psichopatų. Buvęs sunk
vežimių šoferis A, Barkley, 
pasipiktinęs, kad prieš keleris 
metus jam vyriausybė negrą
žinusi apie 400 dolerių /ku
riuos, pagal jo samprotavimą, 
jis permokėjęs valdžiai/ nu
tarė ginklu pagrobti TWA 
bendrovės sprausminį kelei
vinį lėktuvą su 51 keleiviu ir 
visa įgula ir žūti su jais, jei 
jam nebūsią įteikta šimto mi
lijonų suma. Pirmą kart lėk
tuvui nusileidus Washington© 
Dulles tarptautiniame aero
drome jam buvo paduota 1OO.
OOO dolerių suma, bet pa- 
skraidęs su tuo lėktuvu kelias 
valandas, ginkluotasis piratas 
vėl privertė lėktuvą nusileisti 
tame pačiame aeorodrome, 
reikalaudamas visos sumos; 
Saugumo policijai pašovus 
lėktuvo padangas , kad tasai 
nebegalėtų pakilti, FBI ir lėk
tuvo įgula galų gale pamišėlį 
suėmė. Grumtynių metu jis 
betgi peršovė lėktuvo pilotą, 
tačiau nemirtinai. Visi lėktu
vo keleiviai sugebėjo saugiai 
pabėgti iš lėktuvo per atsar
gines duris dar prieš susi
šaudymą.

ĮSIDĖMĖTINA STATISTIKA
Vieno viešosios opinijos 

biuro JAV-se neseniai pra

ateg.,7.^7

vesti platūs apklausinėjimai 
davė štai kokius rezultatus. 
Juos turėtų gerai įsidėmėti 
visokio plauko avangardinin
kai bei revoliucionieriai, nes 
ir ramiausių piliečių kantrybė 
vieną dieną baigiasi’.

Klausta buvo visa eilė klau
simų ir atsakyti reikėjo ar 

1 dėlei tų problemų klausia
masis asmuo jaudinasi Ir rū
pinasi, ar ne.

Spausdiname kaikurluos J- 
domesntus klausimus ir atsa
kymus į juos.

Ar kelia rūpesčio asmenys, 
kurie nori sugriauti JAV~ių 
santvarką? Atsakė: 88% taip, 
kelia; 12% nelabai arba visai 
ne.Ar kelia rūpesčio narkoti
kų naudojimas? Atsakė: 93% 
taip; 7% nelabai arba visai ne. 
Ar kelia rūpesčio banditizmas 
miestuose? Atsakė: 89% taip, 
11% nelabai arba visai ne. Ar 
kelia rūpesčio vandalizmas ir 
svetimo turto naikinimas? A t- 
sakė: 89% taip, labai; 11% ne
labai arba visai ne. Ar kelia 
rūpesčio deginimas ir išnie
kinimas tautinės vėliavos ?At- 
sakė: 85% taip, labai; 15% ne
labai arba visai ne. Ar kelia 
rūpesčio rlaušės?Atsakė: 87% 
taip, labai; 13% nelabai arba 
visai ne.Ar kelia rūpesčiovi- 
soklos demonstracijos, kurių 
metu sužeidžiami ir užmuša
mi žmonės? Atsakė: 88% taip, 
labai; 12% nelabai arba visai 
ne.Taigi, atsakymai labai aiš
kūs ir lygiai aiškus nuošimtis 
tų kurie labai susirūpinę to
kiom apraiškom. Be to, reikia 
pastebėti, kad net iš tų,kurie 
atsakė, kad nelabai susirūpi
nę, yra nemažas nuošimtis, iš 
principo pasisakąs prieš tokį 
brutalios jėgos naudojimą.



nepnk ausoma 
$ letuva

LITUANIE INDEPENDANTE *** INDEPENDENT LITHUANIA
Už Lietuvos išlaisvinimai už ištikimybę Kanadai I 
Pour la liberatiorrde la Lituanie I Loyautb au Canada I 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

***
“Second class mail registration number 1952 “

***
Leidžia spaudos b-vė " nepriklausoma Lietuva"

★ ★★

Vyr. redaktorius dr. Henrikas Nagys.
Administratorius ir technikinis redaktorius Pranas P atikš t a i t i s .

TEL. 366-6220
7722 George Street LaSalle, Montreal 690, -• Quebec •• Canada.
Prenumerata metams: Yearly Subscription Rates:
Kanadoje............................. S7.5G Canada* .........................4>7.50
JAV ir Pietų Amerika. . ,$8.Ū0 USA & South America.. $8.00 
Visur kitur .....................$8.50 Other Countries .... $8.50

Atskiras numeris............$0.25 Single copy......................... $0.25

Adresu pakeitimas 25 et. f siusti prie prenumeratos arba pašto ženklais) 
ilgalaikiai skelbimai, susitarus, sauna iki 50% nuolaidos.

[ P R A S M I N K I M STEIGIAMOJO 
SEIMO SUKAKTI

Minime Lietuvos Steigia
mojo Seimo sukaktį. Penkias
dešimt metų yra ta perspek
tyva , iš kurios dera į šią su
kaktį žvelgti istoriniu mastu 
ir ieškoti jos prasmės atei
čiai.

Ilgoj savo istorijoj Lietuvių 
Tauta tvarkėsi įvairiai. Turė
jom kunigaikščių valdomą 
Lietuvą , turėjom didikų bei 
bajorų dominuojamą savo 
valstybę , pergyvenom kietas 
okupacijų žiemas. Laisvės il
gesys ir pirmojo pasaulinio 
karo sudarytos sąlygos įgali
no atstatyti naujųjų laikų 1918 
Vasario 16 Akto nepriklauso
mą Lietuvą , kurioje pirmą 
kartą gavo balsą pati Tauta. Ji 
išsirinko savo atstovybę-Stei
giamąjį Seimą. Valstybės 
santvarkos pamatuosna buvo 
padėti demokratijos principai.

Demokratija , graikiškai 
reiškianti ’’liaudies, tautos 
valdžią", remiasi visais.De
mokratijoj visiems teikiamos 
tos pačios teisės , atremtos į 
laisvę,lygybę ir brolybę. De
mokratijoj kiekvienas taip pat 
dalijas ta pačia pareiga ir at
sakomybe, kaip lygiai yra na
tūralios pasaulėžiūrų, įsitiki
nimų , sistemų bei siekimų 
skirtybės. Atranka čia vykdo
ma reguliariais, laisvais ir 
visuotiniais rinkimais, įgali
nančiais reikštis daugumą bei 
mažumą,poziciją bei opozici
ją. Kokia bebūtų demokratinė 
sistema - parlamentinė, pre
zidentinė ar konstitucinė-mo- 
narehinė, politinė, socialinė ar 
kultūrinė, laisvės, lygybės ir 
brolybės principai suponuoja 
moralinį demokratijos pa
grindą - toleranciją, gerbian
čią ne tik savąjį, bet ir rung
tyniavimo priešininką.

Lietuvos demokratija jau 
turi savo istoriją, pažymėtą 
ne tik sėkmėmis bei laimėji
mais, bet ir trūkumais, silp
nybėmis bei negalavimais. Ji 
yra tokia, kokia ir pati Tauta. 
Ji reiškėsi sąmoningu, kūry
binio darbo pastangomis ir 
atsakomybės pajautimu , ją

IR GERAI, IR BLOGAI... 
(laiškai mums)

Šiuose laiškuose išreiškiamos mintys nebūtinai atstovauja 
redakcijos pažiūras ar nuomonę. Laiškai gali būti trumpi
nami. Anoniminiai pasisakvmai nebus spausdinami. Red.ATVIRAS IR PIKTAS LAIŠKAS HENRIKUI NAGIUL“NL“ REDAKTORIUI ( ARBA.PENK1OS NEIŠSIŲSTOS PASTABOS):

Birželis ,1969: A š perskaičiau 
tavo pastabas apie Vietnamą , 
apie pogrindinius menus, apie 
revoliucinius judėjimus ir nu
tariau tau parašyti. Aš turėčiau 
šaukti-jeigu žmogaus balsas ga
lėtu perrėkti visą pasaulio ci- 
nlškumą ir atžagareiviškumą; 
aš turėčiau šaukti, bet aš tik 

sprogdino asmeniškų ir par
tiškumų aistros. Istorija ir 
patirtis moko , tad imkime iš 
jų ir ugdykime tai , kas mūsų 
bendruomeniniam gyvenimui 
yra naudinga bei pozityvu.

Kaip Tautai, taip ir Bend
ruomenei reikia mūsų visų. 
Štai kodėl ypatingo dėmesio 
nusipelno Lietuvių Ohartos į- 
pareigojima s, jog pasaulyje 
pasklidę lietuviai sudarytų 
vieningą Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę. Demokratijos 
visuotinumo pagrindu sukurta 
tautinė mūsų Bendruomenė iš 
tikrųjų būtų nepriklausomos 
Lietuvos demokratinio Stei
giamojo Seimo sukakties ver
tingas įprasminimas.

Tokiam bendruomeniniam 
susiorganizavimui toliau būti
ni du bendri visų mūsų nusi
teikimą i. Vieną ryškina Lietu
vių Charta: esam tos pačios 
Tautos vaikai, tarp savęs bro
liai, tad ugdykime tautinį savo 
solidarumą.. Jo reikia mūsų 
organizuotumui, mūsų tautinio 
švietimo bei tautinės kultūros 
darbų ir Lietuvos laisvinimo 
pastangų sėkmingumui. Tauti
nis solidarumas turi tapti 
aukščiausia tautine mūsų do
rybe.

Reikiamą atsmoterą tauti
niam solidarumui sudaro ant
rasis nusiteikimas,būtent tei
sės sąmonė. Ji remiasi de
mokratinių principų vykdy
mas, priim! ųjų įstatų bei nuo
statų laikymasis , visuomeni
nės tvarkos saugojimas.

Demokratinė dvasia ir 
praktika, kaip rodo gyvenimas, 
negali būti saugiai laimimos. 
Jų šiandien nėra okupuotoje 
Lietuvoje, valdomoje diktatū
ros metodais ir priemonėmis. 
Demokratijos sąmonę,prakti
ką ir tradicijas turim išlaiky
ti bei pratęsti mes, laisvieji 
lietuviai. Sąlygas, nors ir ri
botas, sudaro Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė, sukurta vi
suotinumo pagrindu ir besi
tvarkanti demokratiniu būdu. 
Tad kviečiame laisvojo pa
saulio lietuvius svetur turi-

rašau.
Nuo kada, nuo kada (retoriš

kai šaukiu!) poetai užstoja ir 
gina ir palaiko karvedžiu, poli
cininkų ir generolų pozicijas ?

Nuo kada, nuo kada (aš turė
čiau čia šaukti ne su retorika , 
bet su pykčiui), nuo kada poetai 
pusę milijonų žmonių, pusę mi- 

momis sąlygomis istorinę 
Nepriklausomos Lietuvos 
Steigiamojo Seimo sukaktį į- 
prasminti Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės organizuotumo 
stiprinimu , Lietuvių Chartos 
tikslų bei uždavinių vykdymu, 
demokratinių principų bei nu
siteikimų ugdymų.

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba

Stasys Barzdukas , pirmi
ninkas. Dr.Antanas Butkus, 
vykd. vicepirmininkas* Dr. 
Henrikas Brazaitis, Aleksas 
Laikūnas , Milda Lenkaus
kienė, dr. Vytautas Majaus
kas, vicepirmininkai.

Dr. Algirdas L.Nasvytis, 
PLB Kultūros Tarybos pir
mininkas.

Antanas Rinkūuas , PLB 
Švietimo Tarybos pirminin
kas.

Antanas Gailiušis,sekre
torius ir iždininkas.

Clevelande, 1970 gegužės 23

Ii jono Šiaurės Vietnamiečiu,nu
žudytų, suplėšytų be tikslo, be 
sąmonės ?

Nuo kada poetai juokiasi iš 
kitu tautu Laisvės troškimo ?

Nuo kada poetai juokiasi iš 
jaunųjų generacijų,iš jaunu, re
voliuciniu judėjimų ?

Nuo kada poetai eina ranka 
rankon su reakcijos frontu, su 
tais, kurie policijos lazdom 
muša per žalius daigus ?

Nuo kada poetai juokiasi iš 
tų kurie vedami šviesesnės 
žmonijos troškulio ir idėjų,kei
čia ir stumia pasaulį ir žmogų 
iš tamsiu praeities vartų?

Laikas ir likimas nubaus ta
ve, mano žodžiai nereikalingi.

Aklumas ateičiai, nejautru
mas Šiaurės Vietnamo žmonių 
likimui, kurtumas ateinančiu 
generacijų vizijom, ciniškumas 
idealizmui-visi požymiai išse
kusio,mirštančio žmogiško iš- 
čiaus.

Jeigu esi poetas: kodėl nuo- 
dini žmonių galvojimą, žmonių 
širdis savo laikraščiu?

Nuo kada poetai patapo mirš
tančios tvarkos policininkais ?

Sena tvarka miršta, iš senu
mo ir bevaisiškumo. Kodėl tu, 
poetas, nori ją palaikyti?

Likimas nubaus tave, likimas 
nubaus visus, ir poetus ir nepo- 
etus.užu ciniškumą, užu nejau
trumą.

Netiesa ir grožis neina tuo 
pačiu keliu.

Antroji Pastaba: Lietuviai 
emigrantai, pabėgėliai Anno 
1969,labai skiriasi nuo visų ki
tų ankstyvesnių lietuvių kurie 
keliaudavo į vakarus, į pasaulį. 
Nuo Radvilu, nuo Gedimino lai
kų, lietuviai keliaudavo į vaka
rus pasimokyti, ir parsinešda
vo viską ką geriausio radę, ar
chitektūroj , mene, jie statydavo 
miestus.Dabar,atvirkščiai: da
bar lietuviai, atrodo, susirenka 
viską ką blogiausio radę, viską 
kas yra atgyvenę,ką kiti jau lau
kan meta. Lietuviai, kurie ke
liaudavo Renesanso laikais į 
Florenciją, gyvendavo ir sap
nuodavo ateitimi, jie kurdavo 
ateiti.Dabar lietuviai gyvena tik 
praeitimi, visi ju sparnai tik 
praeity, jie neturi sparnu, jie 
neskrenda į ateitį-ju sparnai 
sustojo išvažiavimo dieną, jie 
negali kurti ateities. Tai todėl 
jie vis prie praeities prisirišę; 
ir ne tik prie savo pačiu praei
ties: ir pas kitus, Amerikoj ar
kitur,tik prie konservatyviausiu 
dalykų šliejas, lyg prie pasku
tinės atramos, savo pačių be- 
blėstančiai praeičiai sustiprin
ti.Ir taip palengva,palengva, net 
jiems nejaučiant, gyvenimas 
slysta iš po jų kojų, realybė 
slysta, gyvenimas juos pralen
kia ir eina toliau, ir matai juos 
tolstant,ir gaila jų.Ir aš neturiu 
čia galvoj tik senimo, ne. Kaip 
Visvydo ir Nagio raštai apie re
voliucinius judėjimus rodo, vi
sus pirmosios generacijos emi
grantus tas pats likimas valdo. 
Yra toks žodis, "atžagareivis" .

]š praeitu metų stovyklos Dainavoje

Jie visi eina lėtai atgal. Tiktai 
ne į išmintį jie atgal eina-į iš
mintį atgal kelias yra per prie
kį. Tik tas, kuris eina į ateitį, 
nueis į žilą senovę, susijungs
organiškai su senove ir išmin
tim.Visi kiti tiktai taip jau su- 
senės (ne pasens, bet susenės) , 
senavaikiais taps, niekados ne
užaugs, ju augimas buvo nelai
mingo,nepasisekusio perskie - 
pijimo sustabdytas.Kaikurie ju, 
kaip tos ligotos šakos, grumb- 
liais išaugo, a-r išaugs; kiti į 
sausas šakas jau pavirtę, vien 
tik juodom ,smalinėm,bauginan- 
čiom šakom taip stūkso; ir dar 
kiti raganų šluotom juoduoja- 
bevaisiai medžiai.

Trečioji Pastaba: Birželio 11 
d. , 1969: Skaitau Visvyde eilė
raščius, birželio A ĮDUOS, Eilė
rašty "Afrika" randu:
"AfrikalTau aš norėčiau įteik - 

ti bent dalį 
savo žvarbios patirties iš 
krašto speigais penėto 
Tau aš norėčiau nukalti skydą 
iš laisvės plieno.
Drauge kov ti už žemės derliu

• ir rytmečio šviesą".
O, Pranai! Prieš tris savai- 

| tęs,"Nepriklausomoj Lietuvoj" , 
|tu juokeis iš studentų, iš lais- 
įvės judėjimu,iš revoliucijos per 
kurią visas pasaulis eina. Ir tu 
drįsti siūlyti savo "patirtį" Af
rikai, kuri yra vidury revoliu
cijos .Kaip dažnai matau aš lie
tuvius,ir kitu tautu žmones, nu
tolusius nuo visu laiko proble
mų, gyvenančius savo sapnais , 
kvailai-aš kitaip negaliu to pa
vadinti - ir begėdiškai mokant 
kitas tautas iš savo patyrimo 1 
Tu išdavei savo patyrimą'.

Tu rašai, tam pačiam eilė
rašty:
"Gal tu ir man netrukus die
vaitės Auroros žvilgsniu 
tarsi paguodos gilu žodį trem
tinio širdžiai".

Taip,Afrika tavęs laukia. Af
rika tavęs laukia sudiržu.Taip , 
Afrika tavęs laukia, o tol kol ji 
laukia, tu gali juoktis iš revoliu
cijos ir visu laisvės judėjimu , 
iš visu žmogaus laisvės troški
mų.Okai žmonija išsilaisvins- 
aišku,Afrika tave pasikvies vai
šėm ir tave paguos’.

Afrika tave paguos diržu per 
šikną!

KETVIRTOJI PASTABA: Iš 
praeities didvyriu jūs pasidarėt 
sau stabus - jie nebepavojingi 1 
Jūs naudojat juos kaip botagus 
kirsti per akis tiems .kurie kei
čia istoriją ir keičia jąDABAR . 
Šiandieną jie drumsčia jūsų pa
togią ramybę.

Ne,ne broliai jie jums. Jūs iš 
kitos rasės,kitos giminės,kitos 
genties. Jie - revoliucinieriai; 
jūs-tie kurie revoliucijas žudo.

Iš praeities tavo sūnūs tik 
piktybę semia!

"Liūdnos atminties Daniel 
Vohn-Bendit,vienas iš įkyriau
siu bei įžūliausiu 1968 metu Pa
ryžiaus studentų riaušių agita
torių, atvyko Montrealin ir čia 
bus, kaip spauda rašo, neribotą 
laiką.Skaudu ir liūdna,kad tokie 
piktšašial įsileidžiami į šį kraš
tą, o ir labai nuolaidus žodis 
prieš panašios spalvos išvėsė-

1 liūs sunkiai randa vietą laik
raštyje, radijo ir televizijos 
programos e. Ar, iš tiesų, laisvė, 
kuri suteikia laisvę (ir kirvį!) 
nukirsti tau, pačiam galvą, nėra

posveriflni

SKYRIŲ VEDA SKAUTININKAS L. EIMANTAS.
1496 Mordell Place* London* Ont.Canada.

IŠ AKADEMINIO SKAUTŲ
SĄJŪDŽIO VEIKLOS

1/ Akademinio Skautų Sąjū
džio pavasario savaitė Daina
voje būsianti nuo š.m. birže
lio mėti. 13 iki 21 dienos.Visus 
paruošiamus darbus Detroito 
SS Filisterių skyrius jau bai
gė ir visiem nariams išsa
mius pranešimus apie pro
gramą, kainas bei sąlygas jau 
išsiuntinėjo.

Savaitė Dainavoje žada būti 
ypatinga tiek savo programa 
tiek preligentais bei dalyviais. 
Pavyzdžiui - poetas Henrikas 
Nagys skaitys paskaitą apie 
moderniąją lietuvių poeziją 
Lietuvoje ir išeivijoje. Jis 
taip pat birželio mėn. 20 d. 
dalyvaus literatūros vakare ir 
skaitys iš savo kūrybos pa
rinktus eilėraščius.

Užsiregistravusių dalyvių 
skaičius didelis.Prašoma pa
skubėti dėl rezervacijų ir 
kartu siųsti užstatą. Nesigai
lėsite dalyvavę.

2/ Lietuviškoje spaudoje 
/š.m. III.26 ir W;1 bei IV.4 
"Naujienose"/ buvo klaidinan
čių ir tendencingų korespon
dencijų apie AS Sąjūdį.AS Są
jūdžio vadi ja paprašė "Nau
jienų" paskelbti atitaisymus 
ir minėtas dienraštis š.m* IV.- 
15 tatai padarė.

3/ Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė 1971 ar 1972 metais 
ketina šaukti Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą. Kongrese 
dalyvauti pakviestas ir Aka
deminis Skautų Sąjūdis.Ruoš- 

jau perdidelė laisvė?"
-Nepriklausoma Lietuva,Sau
sio 28 d. , 1970
PENKTOJI PASTABA: O, tu 

drįsti kalbėti apie laisvę! Tu 
drįsti riboti kitų laisvę'. Tu tik
rai galvoji, kad tu laisvas!

O, mano pyktis yra be ribiĮ.!
O,kaip niekas iš praeities ne

pasimoko!
O, Henrikai:
Tu juokies,tu juokies iš šven

čiausiu žmogaus troškimu, iš 
laisvės troškimu. Tu juokies ir 
vadini juos neaiškiais taikos 
apaštalais ir piktšašiais!

Kaip gali poetų širdys mirti.
Aš neklausiu,atsakymo neno

riu, aš tik šaukiu tau: KAIP 
DRĮSTI! KAIP DRĮSTI juoktis 
iš žmogaus švenčiausiu vizijų ! 
Kaip drįsti juoktis iš taikos 
troškimu, iš visų tu žmonių ku
rie rizikuoja savo laisvę, savo 
gyvenimus, iš tų tūkstančių ku
rie sėdi Amerikos kalėjimuose! 
Kaip drįsti tu juoktis,kaip drįs
ti tu juoktis! Pats laisvas vaikš - 
čiodamas!

O,kokia tuščia yra tavo lais 
vė, kokia vaikiška,naivi, ir ko
kia pikta, įžūli, kaip kirminas ! 

PETRUI ZABIELAI mirus, nuoširdŽiousio užuojauta 
reiškiame jo Žmonai Julei, sūnui Kęstučiui ir jo 
Šeimai, giminėms ir visiems artimiesiems

0. ir P. V i z ba rų šeima.

damiesi šiam svarbiam įvy
kiui skautai-akademikai turė
tų atsidėję pasvarstyti visas 
galimybes kaip prie jaunimu 
kongreso pasisekimo prisidė
ti. Pasiūlymus šiais klausi
mais prašoma siųsti Sąjūdžio 
įgaliotinei t.n. S.Gedgaudie
nei, 2882 Euclid Heights Blvd. 
Cleveland, Ohio, 44118, o pa
siūlymų nuorašus - Sąjūdžio 
vadi ja i,

4/ 1970-72 metų Lietuvių 
Skautų Sąjungos Pirmija nuta
rė pradėti leisti bendrą Bro
lijos ir Seserijos Biuletenį. 
Akademinis Skautų Sąjūdis 
taip pat šiai minčiai pritarė. 
1970 m. biuletenio pirmasis 
numeris žada netrukus pasi
rodyti. Akademinio Skautų Są
jūdžio leidinio "Admeliorem" 
pirmasis šių metų numeris 
nariams taip pat netrukus bus 
išsiuntinėtas.

5/ Glaudūs ir nuoširdūs ry
šiai su Seserijos ir Brolijos 
Vyriausiais Skautininkais jau 
nuo šios kadencijos pradžios 
užmegs+i. Apsikeičiamą biu-' 
letentais, posėdžių protokolais 
ir pranešimsis. Malonu pažy
mėti, kad daugelis akademinio 
Skautų Sąjūdžio narių talki
ninkauja ir dirba Seserijos ir 
Brolijos Vadijose.

6/ Ak. Skautų Sąjūdžio Va- 
dija prašo visų vadovų atsiųs
ti lietuviškos spaudos iškar
pas /pažymint šaltinį,datą ir 
laidos numerį/, kur rašoma 
Apie A.S.Sąjūdį.

L. E-tas

Tavo laisvė yra kirminas ėdąs 
pc žmonijos avantgardo pama
tais.

Tik tokia mano paguoda, kad 
laisvė ir grožis ir tiesa visados ’ 
laimi.

Tiktai gaila,kad tie,kurie ga
lėtu prie tiesos laimėjimo pri
sidėti, ją kirviu kerta.

Kiekvienas tavo laikraščio 
puslapis yra kaip kirvio kirtis 
į žmonijos laisvę ir žmonijos 
vizijas.

Tu esi tas medkirtis, ir tu esi 
ta mirtis.

Tu žinai tą dainą?
"Lietuvi, ar tau negaila ?"__

Lietuvi, ar tau negaila, kad 
miršti be naudos ?

Lietuvi, ar tau ne gaila. ...
Jonas MEKAS

........... o.............ATSAKYMAS JONUI MEKUI :
Atspausdinome tą "piktą" 

laišką ištisai, nors jis to tik
rai nėra vertas. Norim tik 
skaitytojams parodyti koks 
yra tasai, kitų reklamuojamas, 
mūsų pirmeivis ir kaip jis 
dėsto savo idėjas.Praeito nu- ’ 
merio vedamajame didele da-

2 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA •»» NR. 23(1202), 1970 m. birželio mėn. 10 d.
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SARGYBŲ PASIKEITIMAS IR POLICENTRIZMO GADYNĖ

Trumpai kalbant, sakytume, kad pasta
rajame dešimtmetyje prasidėjo išeivijos 
policentrizmo gadynė, su kuria labai tam
priai susijęs yra ir Sargybų pasikeiti
mas.

Pastaraisiais metais išeivijos kultūrinio, 
visuomeninio ir politinio gyvenimo vado
vybę palaipsniui pradėjo perimti viduri
nioji ir jaunesnioji karta. Iš tikrųjų ta 
biologiška neišvengiamybė, kuri tik emi
gracinės specifikos sąlygose vystosi lėčiau 
ir vėliau. Normaliai G5 m. amžiaus sulau
kęs asmuo išeina į pensiją, savo vietą 
užleisdamas jaunesniems, o išeiviškojoje 
visuomenėje dažnai pasitaiko, kad pensi
ninkas kaip tik turi daugiau laiko ir ener
gijos darbuotis visuomeniniuose dirvonuo
se ar, sakykime, rašyti romanus, bendra
darbiauti spaudoje. Tūlas emigrantas, Lie
tuvoje buvęs valdininku, mokytoju, teisi
ninku ar karininku ir, taip sakant, inte
ligentu, emigracijoje liko socialiniai de
graduotas, išvirto darbininku, sunkiu ir 
neįprastu darbu kūrė savo naują egzis
tenciją ir tik pensijon išėjęs tegalėjo savo 
išsilavinimą ir patirtį pilnutinai skirti lie
tuviškajam gyvenimui. Iš vienos pusės, 
toks asmuo tokiu būdu savotiškai nugali 
tą socialinę degradaciją, bet. antra vertus, 
kaip tik dėl to veikliųjų, vadovaujančiųjų 
ir dominuojančiųjų išeivijos veikėjų am
žiaus vidurkis yra, palyginti, labai aukš
tas.

Tačiau biologijcs dėsniai nenugalimi nė 
emigracinės specifikos. Akivaizdžiausi pa
vyzdžiai, kad sargybų pasikeitimas jau 
yra prasidėjęs, tai dabartiniai Vliko ir 
Altos pirmininkai. Jie jau nedviprasmiški 
viduriniosios kartos atstovai. Lietuvoje jie 
dar „niekuo“ nebuvo, dar buvo per jauni, 
geriausiu atveju — studentai. Galutinai 
subrendę ir išsimokslinę jau emigracijo
je, savo visuomeninę, ekonominę, sociali
nę padėtį jie susikūrė jau svetur. O mi
nėtuosius neišvengiamai seks ir seka kiti, 
dar jaunesni, Lietuvą tebeprisimenantieji 
vaiko, nebe jaunuolio akimis matytą, arba 
visiškai jos nebeprisimenantieji. . .

Šitas prasidėjęs sargybų pasikeitimas 
iš tikrųjų yra daug reikšmingesnis, negu 
vien tiktai biologiškas vadovaujančiųjų ir 
veikliųjų kadrų atsinaujinimas ir pajau- 
nėjimas. Jaunesnioji ir vidurinioji karta 
nuo vyresniųjų ir senųjų skiriasi iš es
mės: skirtinga jų galvosena, vertybių ska
lė, pažiūros, netgi lietuviškumo išgyveni
mo būdas ir vidiniai ryšiai su Lietuva

Daugeliui vyresniųjų istorijos tėkmė 
tarsi sustojo 1940 m. birželio 15 d., kada 
į Kauno Laisvės alėją įriedėjo pirmieji 
sovietų tankai. Gyvenimas, rodos, sustojo 
ir pastaruosius 30 metų buvo laukiama. 
Laukiama, kad grįžtume namo ir vėl pra
dėtume gyventi taip, kaip gyvenome prieš 
apleisdami Lietuvą. Nemanome, kad vy
resniųjų dauguma iš tiesų taip naiviai są 
moningai ir samprotavo, bet psicbol. gi
noje plotmėje, pasąmonėje daugelis vyres
niųjų ir senųjų emigraciją taip panašiai 
išgyveno. Jiems Lietuva buvo ir tebėra 
tik nepriklausomoji Lietuva, antroji Lie-

lim jau atsakėm ir Jonui Me
kui, ir visiems. į jį panašiems.. 
Kad būtų švarus stalas, atsa
kysiu dar dėl keletos specifi
nių jo priekaištų bei mintyji- 
mų.

Nei Jono Meko ašaros , nei 
jo retorika , nei jo liguista 
pranašiška poza , apipinta 
žiauriom pranašystėm manęs 
niekad nejaudino. Nejaudina, 
deja, nei dabar. Mane tik ste
bina vienas dalykas: KAS, ko
kia Apvaizda , suteikė Jonui 
Mekui teisę teisti, mokinti ir 
grąsinti atsiteisimais ? Ar to
ji pati, kuria naudojosi ir Ju
lius Smetona , skryninguoda- 
mas lietuvius? Nuo kada Me
kas pasidarė mesijas, aiškia
regis ir žmonijos sąžinė? VI
SI fanatikai tariasi tokie esą’. 
VISŲ vaikų reikia gailėtis, 
Mekai, ne tiktai Šiaurės Viet
namo ir tavo partiečių. VISU . 
Poetai' turi gailėtis VISŲ , VI
SŲ žmonių. TU esi atžagarei
vis, nes esi aklas fanatikas.'

Be reikalo glaustais Lietu
vos , nes tau ne Lietuva rūpi, 
bet tavo partija. Be reikalo 
dedies revoliucijos pranašu, 
nes tavo revoliucija yra ver
gija, kuri jau įgyvendinta 
Lietuvoj, Vengrijoj, Čekoslo
vakijoj... Kad tu ją perši ir 
Amerikai nepadaro tavęs pir
meiviu, bet paprastu garsia
kalbiu. Tavo graudi poza ir 
veidmaniškas humanizmas į- 
tikina tik naivėlius arba pa
pirktuosius.

Tikiuos, kad tau pats Visvy
das atsakys dėl Afrikos. Bet 
iš kur gi pats esi gavęs kre
dencialus vaidinti Afrikos gy
nėją? Afrika apsigins. pati. 
Nuo visų apsimetėlių.Taigi, ir 
nuo Meko, Ir kažin ar tik tu 
nebūsi pirmasis, kuriam pa
gydys avargardizmą tvirtas ir 
laisvas Afrikos negras, įkirs
damas į tą pačią tavo brangią 
vietą?

Ne mes pasidarėm stabus,
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tuvos valstybė, ir pagrindinis lyginimo 
bei vertinimo mastas yra kas buvo.

Vidurinioji ir jaunesnioji karta lietu
viškąją situaciją savaime suvokia skirtin
gai. I940m. birželio 15 d. Kaune gimu
siam Chicagje gyvenančiam filosofijos 
daktarui nepriklausomoji Lietuva yra ne- 
be tikrovė, bet istorija, lygiai tokia pati, 
kaip ir Vytauto laikų Lietuva. Jo jausmi
nis ryšys su Lietuva jau yra iš esmės 
skirtingas, ir skirtingai jis išgyvena savo 
lietuviškumą. Be to.'subrendę ir išsimoks
linę Vakaruose, jaunesnieji savaime yra 
daug praktiškesni ir pragmatiškesni už 
vyresniuosius. Tą galvosenos skirtumą 
kone simboliškai atskleidžia žodžiai vieno 
jauno Amerikos lietuvio akademiko, pa
skutiniajame dešimtmetyje pasakiusio, kad 
nepriklausomą Lietuvos valstybę ateityje 
teks »<• atstatyti, bet iš naujo sukurti.

Beje, kartų sąvokų čia nevartojamo 
griežtai biologiškai. Juk visuomet buvo ir 
bus susenusių jaunuolių ir jaunuoliškų 
senelių. Išimtys, sakoma, patvirtinančios 
taisyklę, c todėl ir aukščiau minėtųjų kon
krečių pavyzdžių nelaikome absoliučia įro
domąja medžiaga. Tenorėjome atkreipti 
dėmesį į tą sargybų pasikeitimo vyksmą, 
kuris paskutiniajame dešimtmetyje prasi
dėjo ir kuris išeivijoje neišvengiamai iš
šaukia „kokybiškus pasikeitimus ir lū
žius“. O pagrindinis toks lūžis bene bus 
policentrizmo gadynės pradžia išeivijos 
gyvenime.

Vyresnioji karta, atsidūrusi užsieniuo
se, iki tokio laipsnio tebegyveno valstybi
nėmis tradicijomis, kad dar pokarinių DP 
stovyklų nykumoje bematant stojo čia pat 
kurti savotišką Lietuvos valstybės suro
gatą. Visko buvo siekiama „valstybiniu“ 
mastu, centralizuotai, kodifikuotai, buvo 
leidžiami statutai ir taisyklės, buvo ku
riamės įstaigos ir visokios valdybos, bu
vo skelbiami nurodymai ir potvarkiai, žo
džiu, buvo kuriamas ištisas valstybinis 
aparatas, turėjęs apimti visas visuomeni
nio ir kultūrinio gyvenimo sritis, tik. ži
noma. nebebuvo valstybės, kurią turėjo 
atstoti jos surogatas — Pasaulio Lietuvių

Mekai: TU pridarei save sta- 
bu. Tavo visa teatralinė poza 
ir povyza tai liudija. Jug tu 
nori būti stabas. Ir tai ką 
pasakiau apie tavo bendra
mintį ir bendrapartį Cohn /ne 
Vohn, kaip tu rašai'. / - Bendit 
galiu dar kartą pakartoti: Jis 
yra paprastas komunistas, o 
su tokiais laisviems žmonėms 
nepakeliui. Kitaip gi aš nesė
dėčiau čia.Kitaip, gi man būtų 
pasiūlę kultūrinio ryšininko 
postą Maskvoj. Ar ne tiesa, 
Jonai Mekai? Ar ne tiesa?

Todėl drįstu kalbėti apie 
laisvę ir drįstu pasakyti tau 
tiesiai į' akis: NETIKIU tavo 
ašarom, tavo revoliucija, tavo 
meile žmonijai'. Tikiu betgi 
vienu dalyku: tavo peršamame 
būsimame /raudoname?/ ro
juje "humanistas" Jonas Me
kas ramiai suvarytų kulką į 
pakaušį mums, nes mes gi ne
same žmonės. Mes atžagarei
viai , nes netrypiame tą patį 
revoliucinės vergijos takelį į 
laisvo žmogaus kartuves.

Sutinku su tavim, kad tiesa, 
grožis ir laisvė visados laimi.

Netikiu tik, kad tavo tiesa 
yra toji, kuri laimės. Tavo 
peršama laisvė jau įgyvendin
ta Mekai'. Tik, deja, ji tapo 
vergija. Ir tavo nuodingi žo
džiai rodo kokia yra tavoji 
meilė. Tu myli tik save, savo 
kliką ir partiją ir nieko dau
giau. Nieko daugiau'.

Esu laimingas, kad nesu ta
vo būsimos revoliucinės /ta
rybinės?/ valdžios sąrašuo
se. O dėl tavo pranašysčių ga
liu atsakyti, kad ateitis ne to
kiems autopranašams,kaip tu, 
nebūtinai klostosi taip, kaip tu 
norėtum, bet taip, kaip lais
vas žmogus norės. Mudu sto
vim priešingoj barikados pu
sėj, tas tiesa. Bet tu esi tas, 
kuris gina vergiją, komisarus 
ir naują baudžiavą. Už tai tau 
ir linkiu komisaro kepurės. 
Gyvuok ir linčiuok’.

Henrikas Nagys 

Bendruomenė, šitokie užmojai buvo visiš
kai suprantami pirmaisiais pokario me
tais, kada valstybinio gyvenimo ritmas ir 
inercija dar buvo tokie gyvi ir neišblėsę.

šitas tobulo susiorganizavimo idealas 
netrukus atsidaužė į gyvenimo tikrovę 
ypač tuose emigraciniuose kraštuose, kur 
jau buvo lietuvių telkiniai su savom tra
dicijom ir sava jau grynai išeiviška iner
cija, kaip JAV, Pietų Amerika, dalinai 
Britanija. Arčiausiai prie to centralizuo
tos, visą lietuviškąjį gyvenimą aprėpian
čios bendruomenės idealo, tur būt, priar
tėjo Kanados, Australijos ir Vokietijos lie
tuviai. O JAV, kur teko gyvenimiškai de
rintis prie rastųjų išeivių tradicijų ir ieš
koti kompromisų, ir Bendruomenė vėliau
siai tesusikūrė. Vyresniajai ir senesniajai 
kartai tokia homogeniška PLB buvo ir 
tebėra siektinas, kone būtinas idealas, sa
votiškas valstybės surogatas. Valstybės 
neturime, sankcijų jokia vadovybė negali 
panaudoti, valdybos tegali remtis mora
liniu autoritetu, tačiau visokių pranešimų, 
deklaracijų ir nurodymų „iš viršaus“ 
tekstai būdavo suredaguojami įsakmia:, 
labai autoritetingai, tarsi nepaklusnieji 
galėtų tikėtis anstolio arba poLcininko ap
silankymo.

Daugeliui vyresniųjų ..tautinės draus
mės“ sąvoka iš tikrųjų yra visiškai tiks
li ir savaime suprantama, o daugeliui jau
nesniųjų ji nuskamba beveik ,Žuliai arba 
bent tuščiaviduriai. Ypač pluralistinėse 
atvirose anglosaksų visuomenėse subren- 
dusiems išeiviams visokių autoritetų kves- 
tijonavimas yra normalus ir kasdienis 
kas reiškinys. Dar daugiau: atviroje vi
suomenėje susiformavęs jaunas žmogus 
dažnai su neslepiamu įtarumu vertina 
kraštutinį centralizmų visuomeninės or
ganizacijos perfekcionizmą; jis savaime 
galvoja pluralistiškai, kiekvienam inicia 
tyvos židiniui palikdamas teisę pasireikš-

v
Neatsitiktinai, tur būt, visuomeninėje- 

politinėje plotmėje pastaraisiais melais 
išsivysčiusi partizaninė, ne „oficialiųjų 
veiksnių“ rėmuose vykdoma iniciatyva, 
kaip pvz., žygininkai, Batunas, Jaunimo 
kongresas, dalinai Rezoliucijų komitetas, 
pagaliau AKIRAČIAI, didele dalimi buvo' 
jaunųjų užmojų padarinys.

Sargybų pasikeitimui besivystant, tur 
būt, neišvengiamai plėtosis ir lietuviško
sios išeivijos policentrizmas. Tai bene ir 
bus pagrindinis paskutiniajame dešimt
metyje prasidėjęs lūžis. „Vyriausieji“ 
veiksniai, kokie jie bebūtų ir kaip jie be
sivadintų (ne pavadinimuose juk esmė), 
ateityje, matyt, vis mažiau bevadovaus, 
bet derins, koordinuos, apjungs. O išsi
vysiant naujiems iniciatyvos židiniams, 
po truputį bepradedanti blėsti lietuviško
sios išeivijos dinamika gal ir vėl įgaus 
naujų impulsų, polėkių ir veržlumo.

Aktualiausia išeivijos problema pasku
tiniajame dešimtmetyje, be abejo, buvo 
santykiai ir bendravimas su Lietuva. Pa
ti gyvenimo raida tą reikalą iškėlė į pir
mąjį diskusijų planą, tačiau iš esmės toji 
problema tėra besivysiančiojo policentriz
mo poskyris. Išeivijoje ateinantį dešimt-, 
mėtį tikriausiai išsirutuliuos stiprūs ini
ciatyvos židiniai, kurie santykius ir ry
šius su tautos kamienu Lietuvoje plės ir 
organizuos, o ilgainiui, kelelių metų lai
kotarpyje, sargybų pasikeitimo vyksmui' 
įpusėj'Us, tas santykiavimas, tur būt. nu- 1 
stos buvęs tuo traumatišku baubu, kuriuo 
jis kai kam vis dar tebėra.

Jei praėjusiojo dešimtmečio išeivijos ko
kybiškų pasikeitimų ir lūžių diagnozė čia 
buvo bent apytikriai teisingai suvokta, tai 
ateities tendencijų prognozė gal turėtų nu
skambėti truputį liūdnai, bet vis dėlto op
timistiškai. Detalizuotu pranašu apsi
skelbti visuomet pavojinga, tačiau aštun
tąją šio šimtmečio dekadą rašantysis maž
daug šitaip Įsivaizduoja:

Literatūrinis gyvenimas nebebus toks 
gyvas, naujų knygų leidyba išeivijoje pa
sidarys, palyginti, retas reiškinys, šalia 
vienos kitos geres knygos, išeis daugiau 
menkaverčių, leidžiamų pačių prasikūrų- 
rusių autorių lėšomis. Tur būt. bus iš
leidžiama daugiau lietuviškų plokštelių. 
Išeivijoje daug plačiau pasiskleis Lietu
voje leidžiamos knygos ir plokštelės. Ge
rokai sumažės koncertų, literatūros vaka
rų. vaidinimų ir panašių renginių skai
čius, tačiau jų kokybė dažnai bus gana 
aukšta. Choruose ir ansambliuose susi- 
spietęs angliškai (arba vokiškai, etc.) tar
pusavyje kalbantis jaunimas nebepasi- 
tenkins tuo, kad dainuoja lietuviškai, jie 
rimtai norės ir gerai dainuoti, vaidinti, 
deklamuoti. Aukštos meninės kokybės kon
certus išeivijoje vis dažniau ruoš atlikė
jai iš Lietuvos, o veiksniai ilgainiui ne
beskelbs savo nuomonių apie tokius ren
ginius.

Kiekvieną vasarą tūkstančiai ypač vi
duriniosios ir jaunesniosios kartos išeivių 
lankysis Lietuvoje. Maskva, gal būt. pa
keis savo. bizantiškus potvarkius, ir turis 
tai be Vilniaus turės galimybių pamaty
ti ir kitas Lietuvos vietas. Ginčai ir bar
niai dėl bendravimo su tautos kamienu 
Lietuvoje ilgainiui išblės, nors vienas ki
tas karštakošis turistas, Lietuvoje perne
lyg neapgalvotai ką nors pasakęs ar pa
daręs, gal ir turės nemalonumų, o JAV, 
Kanados ar Britanijos pasiuntinybė 
Maskvoje turės vargo jį gelbėdama. . .

Lietuvos respublikos diplomatinių at
stovybių gyvavimas palaipsniui baigsis. 
Tebepripažįstami dipkmatai jau vien dėl 
biologijos dėsnių iš savo postų pasitrauks, 
o naujų, jaunesnių žmonių Vakarų vy
riausybės nebepripažjsta. Gal tik Vašing
tonas šiuo atveju padarys išimtį, žinoma, 
jei tai derinsis su JAV užsienių reikalų 
politika. Joks politinis veiksnys išeivijoje 
iš tikrųjų nebesijaus „vyriausiuoju“, ir 
tokių veiksnių, gal būt, atsiras daugiau, 
su skirtingais profiliais, veiklos pobūdžiu 
ir net skelbiamais šūkiais. Tačiau juos vi
sus jungs viešai nedeklaruota, bet esminė 
nagrindinių tikslų vienybė.1

JAV LB-nes ŠVIETIMO TARYBOS

Švietimo Gairių 2 nr. jau 
išeina šiomis dienomis iš 
spaudos , ir tikimės, kad pa
sieks skaitytojus dar prieš 
mokslo metų pradžią. Mokyk
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Lietuvių

Šių Fondų tikslas kaip jų sta
tutas rodo yra įsteigti tam kad 
jie remtų, drąsintų ir propa
guotu lietuvių kultūrinius.ir ka- 
rytatyvinius poreikius bet ne
dalyvautu kitokioje veikloje kuri 
leidžiama pagal gyvenamo kraš
to įstatymus.

Kol kas turime tik du tokios 
rūšies fondus, būtent Amerikos 
Lietuviu Fondas (Lithuanian 
Foundation) ir Kanados lietuviu 
Fondas.(Lithuanian - Canadian 
Foundation). Prieš porą metu 
buvo numatytas steigt toks Fon - 
das ir Australijoj.LB pirminin
kas S.Norušis prašė atsiųsti ir 
jam pasiųstas Kanados Liet. 
Fondo statutas,pritaikyti jiems 
Australijoj-(Jiems Kanada kaip 
Britų Dominija yra artimesnė 
negu JA V)-bet praeitais metais 
Norušiui mirus .nežinia kaip to
liau to Fondo steigimas vyksta. 
Kitose didelėse pasaulio lietu
vių kolonijose - Argentinoj ir 
Brazilijoj - apie lietuvių Fondų 
steigimą negirdėti. Turėtų ir 
ten kas nors susirūpinti. Ame
rikos lietuviu Fondas įsteigtas 
1961 m.Šių metu (1970) kovo 1 d . 
turėjo 2550 narių ir $ 610 000 
kapitalo t.y. nariu įnašai ir au
kos.1969 m.turėjo pajamų (pro
centai nuo kapitalo) $ 43 000 , 
išlaidu $ 12 000, liko pelno $ 13 
000 (sumos suapvalintos).Visas 
pelnas paskirtas kultūros rei
kalams. Fondo kapitalo 64% lai
koma banku sąskaitose arba ko
mercinėse obligacijose, d 36% 
investuota į korporacijų akci
jas. Fondo Tarybos Pirmininku 
yra dr. G. Balukas valdybos 
pirm.Dr.A.Razma,Reikalu Ve
dėju A. Rėklaitis. Kanados Lie
tuviu Fondas įsteigtas 1962 m. 
Jis sudaro tik vieną dešimtdalį 
to ką turi Amerikos Liet. Fon
das nes Kanadoj gyvena tik apie 
30 000 lietuviu o Amerikoj-apie 
milijoną.Santikis 1:10 beveik vi
sur išlaikytas.Amerikos L.Fon- 
das užplanavo surinkti milijoną 
dol. , o K. L. F. -$ 100 000.

Šiais metais bal.l d. KLF turi 
380 narių ir $ 61 000 kapitalo. 
1969 m. turėjo pajamų (procen
tai nuo kapitalo) $ 3860 išlaidų 
$ 260, pelno $ 3600. (ALF adm . 
išlaidos $ 12 000 atrodo perdi- 
dėlės o KLF-permažos). Visas 
Fondo kapitalas laikomas lietu
vių Kredito Koperatyvų Bankuo
se (CreditUnion)-Toronte "Pa
rama" ir Prisikėlimo parapijos, 
Montrealyje "Litas" ir Hamil
tone "Talka". Daugiausia kapi
talo laikoma "Paramos" banke- 
66% nes pradžioje tą viena sąs
kaita tebuvo.

Visi lietuvių kredito kopera
tyvų bankai moka Fondui 7,75 
arba 8 procentus. Amerikoj to
kių liet.kredito koperatyvų ban
ku (Credit Union) nėra,išskyrus 
vieną Los Angelės kurį įsteigė 
ten nūs ikėles gyventi iš Toron
to buv. "Paramos" vėdejas A . 
Kiršonis.Liet.Koperatyvų Ban
kai kasmet skyria iš savo pel- 

lų direktoriai ir vedėjai pra
šomi išdalyti Švietimo Gaires, 
jų adresu pasiųstas, savo mo
kyklos mokytojams. Būtų ge
ra, jei mokyklos imtųsi ini-

■■ | • P. Lelis.Fondai
no po keletą tūkstančių dolerių 
lietuvių kultūriniams reikalams 
ypač šeštad.mokykloms ir gim
nazijoms. Gauna savo dalį ir 
Liet. Fondas.

Kanados Liet. Fondą valdo 
Fondo Taryba sudaryta iš 12 as
menų ir Valdyba iš 4 asmenų . 
Gairės nustato Fondo narių vi
suotinis susirinkimas šaukia
mas kasmet.TlekAmerikos tiek 
Kanados Lietuvių Fondai gimė 
sutais pačiais skausmais, t. y . 
atsipalaidavimas nuo motinos- 
Lietuvių Bendruomenės globos.

Suprantama,kad L. Bendruo
menės Centro Valdyba kaip vy
riausias lietuvių išeiyių orga - 
nas nenorėjo išleisti iš savo 
globos naujai gimusį kūdikį- 
Lietuvių Fondą. Nors Fondo 
steigėjai buvo tie patys Ben
druomenės nariai ir veikėjai 
bet jie manė kad Fondas grei
čiau augs jei jį valdys patys au
kotojai. Amerikoj nepriklauso
mam Fondui pasipriešinimą ro
dė inž. dr. A. Nasvytis, o Kana- 
doje-A. Rinktinas.

Laikas, Fondo nuoseklus au
gimas,o svarbiausia, kad Fondų 
visas pelnas atiduodamas Liet. 
bendruomenės kultūriniams 
reikalams tuos nesutarimus nu
tildė. Fondai kas met stiprėja, 
ju skyriamos subsidijos lietu
vybės išlaikymui vis didėja ir 
reikia tikėti kad mažai atsiras 
lietuvių kurie tų Fondų nerem
tų.

ciatyvos pristatyti Švietimo 
Gairių pirmuosius num.--r lūs 
visuomenei, nes jos vertos 
platesnio visuomenės dėme
sio.

Mokytojų studijų savaitė šią 
vasarą praplečiama , įvedant 
specialią programą akademi
niam jaunimu, norinčiam pa
gilinti lietuvių k, žinias. Bus, 
kai anksčiau pranešta, rugpiū- 
čio 16 - 23 d,Dainavoje.Kvie
čiami mokytoja i, tėvai ir visi 
kam tik rūpi lietuviškasis 
švietimas.

JAV lituanistinių mokyklų 
istorijoms parašyti terminas 
pratęsiamas ligi š.m.rugpiū- 
čio 1 d. Siųsti istorijos red. J. 
Masilioniui , 4632 So.Keating 
Ave., Chicago, Ill. 60632

Draugo redakcija, susitaru
si su Švietimo Taryba,siunti
nėja lit. mokykloms pradžios 
mokyklų .septintųjų ir aštun
tųjų skyrių ir aukštesniųjų 
mokyklų mokinių rašinių kon
kurso sąlygas. Skatiname vi
sus konkurse dalyvauti.

Ateities leidykla yra pasi
ryžusi dovanoti jos leidžiamų 
literatūros serijos knygų lit. 
mokyklų bibliotekoms. Tai 
praturtins mūsų mokyklų bib
liotekas, Dėkojame Ateities 
leidyklai ir tikime, kad jos 
pavyzdžiu paseks ir kitos 
knygų leidyklos.

Mokslo priemonės. E.Ruz
gienės elementorius spausdi
namas tėvų saleziečių spaus
tuvėje Romoje ir vasarą išeis 
iš spaudos. Iliustravo dail. Z. 
Sodeikienė. Dauguma iliustra
cijų spalvotos. Tai pačiai 
spaustuvei atiduotas Ig, Malė- 
no knygutės priešmokyklinio 
amžiaus vaikams, iliustruotos 
dail. N. Palubinskienės. Ati
duodami spausdinti kun. A. 
Saulaičio, S. J., parengtibend- 
ruomeninio auklėjimo prati
mai. Pulk. J.Andrius pažadėjo 
ligi birželio 1 d.parengti Lie
tuvos žemėlapį mokyklos rei
kalui ir persiųsti žemėlapiui 
tikrinti komisijai,kurią suda
ro dr.Vl.Viliamas, dr. J. Puzi
nas ir B.Saldukienė. Aiškina
mojo lietuvių k. žodyno, kurį 
su mokytojų talka rengia dr. 
A. Klimas, darbas eina pirmyn 

ir šiuo metu jau parengtos C, D, 
F, H, J, O, Z ir Ž ’raidės. Lie
tuvos istorijos draugija baigia 
Švietimo Tarybos pavedimu 
parengti Lietuvos istorinių 
žemėlapių atlasą. Šią vasarą 
St. Barzdukas baigia rengti 
bendruomeninio ugdymo, S. 
Jonynienė - IV skyriaus vado
vėlį, o J. Plačas - VIII sk, li
teratūros, istorijos ir geogra
fijos pratimus. Mokslo metų 
pradžiai taip pat turėsime E, 
Ruzgienės I sk, pratimus, G. 
Česienės II sk. pratimų antrą
ją dalį, Z.GrybinoV sk,prati
mus , J. Kreivio VII sk. prati
mus ir St.Sližio VIII, sk, pra
timų antrąsias laidas.

Mokslo metai eina jau ; ga
lą. Dėkojame už darbą tėvams, 
mokytojams , LB padaliniams 
ir visiems bei visoms, lietu
viškajam švietimui padėju
sioms , Linkime smagių atos
togų ir - iki pasimatymo stu
dijų savaitėje Dainavoje'.

Jonas Kavaliūnas 
Švietimo Tarybos 

Pirmininkas

NUTARIMAI.
JAV ir Kanados lietuvių 

jaunimo atstovų suvažiavimas, 
sušauktas PLB Valdybos ini
ciatyva ir įvykęs 1970 m. ge
gužės 16 - 17 dienomis Cleve- 
lande , Čiurlionio Ansamblio 
Namuose, apsvarstęs II-jo Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso f ikslusir siekimus, nu
tarė:

ryžtis II-jį Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą Įgyvendinti, 
kviesti prie šio didžiojo tauti
nio tikslo aktyviai dėtis visas 
lietuvių jaunimo organizaci- 
jaSjSpaudą ir paskirus asme
nis,

prašyti visų kraštų Lietuvių 
Bendruomenės ir plačiąją lie
tuvių visuomenę Kongresą 
moraliai bei materi&Ti'ai rėm- 
ti,
rengti jaunimo kongresus 
paskiruose kraštuose ir į juos 
siųsti JAV ir Kanados jauni
mo atstovus,
atsižvelgiant įlikiminius Lie
tuvių Tautos siekimus, rūpin
tis , kad Jaunimo Kongresas 
protestuotų prieš genocidinę 
Lietuvos okupaciją ir pasisa
kytų už Lietuvos laisvės ats
tatymą,

Kongreso metu pristatyti viso 
pasaulio lietuvių kultūrinio 
gyvenimo eksponatus - dailės 
ir foto parodas, leidinius, kon
certus , dramos veikalų pas
tatymus,

įjungti ankstyvesnės imigra
cijos jaunimą į Kongreso dar
bą,

Kongreso tęstinumo išlaiky
mui , paruošti konkrečią po- 
kongresinę programą,

prašyti PLB Valdybą dar 
šiais metais surengti jaunimo 
simpoziumą bendravimo su 
kraštu klausimu ir to simpo
ziumo dalyvius , klausimą iš
studijavus savo pageidavimus 
ir sugestijas pateikti Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso 
Komitetui,

reikšti padėką dr,Antanui 
Butkui, p.Mildai Lenkauskie
nei, LB Ohio Apygardos Jau
nimo Sekcijai, I-mos ir II 
-tros Cleveland© LB Apylin
kių valdyboms ir visai PLB 
Valdybai už įdėtas pastangas 
rengiant šį pasitarimą.

Nutarimų Komisija: 
Audronė Kubiliūtė 
Ramunė Kviklytė 
Romas Sakadolskis 
Vacys Šaulys 
Julius Šermukšnis ■'
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VYTAUTO PRIESAIKA PR IE KAUNO
♦ * *

REPRODUKCIJA iŠ 1905 METU VOKIETIJOJE LEISTO IL IUSTRUOTO L Al KRAŠČIO " DAS BUCH FUR ALLE ’ 

(St. Mikulskio, gyv. Čikagoje nuosavybe). REPRODUKCIJA PAVAIZDUOTA LENKŲ TAPYTOJO ( 18 58 - 1925 ) JAN STYKA 
PAVEIKSLAS " VYTAUTO PRIESAIKA PRIE KAUNO" , KUR VYTAUTAS. MATY DAMAS DEGANČIO KAUNO PILI. 
PRISIEKIA SAVO TĖVUI KĘSTUČIUI ATKERŠYTI KRYŽIUOČIAMS-

DAILININKAS YRA STUDIJAVĘS KROKUVOJE PAS MATEJKA IR YRA LANKĘSIS LIETUVOJE. PAVAI Z
DUOTĄ PAVEIKSLĄ 1937 M. GEN. NAGIO NAGEVYCIAUS PASTANGOMIS ĮSIGIJO LIETUVOS KARO MUZĖ

■ JUS. ŠIS PAVEIKSLAS TAIP PAT BUVO PANAUDOTAS 1929 M. IŠLEISTAME IR 1930 V. D. META IS PA
... LEISTAME APYVARTON 5 LITU BANKNOTE. ........... „

Redaguoja Gintautas Kaminskas
Adresas: Mannix College, Wellington Rd., 

Clayton, Vic. 3168

Naujas S.Ž. redaktorius
GINTAUTAS KA MINSKĄ S

Gintautas Kaminskas gimė Miin- 
c.hene 19i8 vasario 15 d. Vos su
laukęs dvejų metų. jis su šeima 
išvgko į Kanadą ir įsikūrė Fort 
William, (dabar žinoma kaip 
Thunder Hay} šalia lake Super- 
ior. Jis ten lankė pradžios mo
kyklą. 1959 metais visa šeima iš
sikėlė į Auckland, Naujoj Zea- 
landijoj, kur Gintautas lankė St. 
Peters College gimnaziją. Teko už
baigti gimnaziją Australijoj, nes 
196J, metais Kaminskų šeima atsi
kėlė gyventi į Adelaidę.

Užbaigęs igimnaaifą Gintautas 
įstojo į Flinders Universitetą 1966 " 
metais. Užbaigė 1969 gaudamas 
H. A. (Honours) iš lingvistinių 
mokslų. Šiais metais jis studijuoja 
ruošdamasis magistro laipsniui 
Monash universitete Melbourne.

Jo interesai platūs. Įdomauja
si muzika — pats smuikuoja ir 
yra priklausęs ‘Lituania’ chorui ir 
Adelaidės Philharmonic chorui. 
Jis taip pat domisi literatūra. Bu
vęs skautas trijuose kontinentuo
se. Gintautas yra didelis gamtos 
mėgėjas.

Būdamas studentu Flinders uni
versitete, Gintis pasižymėjo kaip 
studentas Veikėjas, universiteto 
bei viešoje spaudoje kovodamas 
prieš SDA ir SOS kraštutinumus.

Lietuvio studento rolė taip pat 
siurbi. Jo atsakomybė išlaikyti lie
tuvių bendruomenes, nes jeigu stu-

G. Kaminskas

deiitai to nedarys, ko galime rei
kalauti iš kitų. Už tai Studentu 
Žodis yra 'oks svarbus, nes per 
jį, studentei jungiasi į vieną grų. 
pę. Per S.Ž. vystosi tautinė sąmo
nė ir jis žadina studentus salio 
lietuviškų, uždavinį atlikti. '

-

Gintau'as stoja į savo naujas 
pareigas su viltim ir pasiryžimu. 
Linkime jam pasisekimo ir tikimės 
kad stu< en.tai renjs jo pastangas-,

V.S.

STEFANIJA ROKIENĖ

VERGIJOS 
KRYŽKELIUOSE

*** *♦»

SU
DALGIU

SIBIRE
KEDRO RIEŠUTAI

Jau ir vėl vakaras. Begrėbdami prisiartinome prie 
didelio, šakoto ir gausiai baubukais aplipusio kedro, 
žiūri ruseliai į skujas ir seilę varvina. Mitka Harčenko 
su N. Šaraburovu neiškenčia, paprašo pavaryti jų pra
dalges, o jie ruošiasi lipti kedran baubukų skinti ir žada 
visus pavaišinti. Mes sutikome grėbti ir jų pievos plotą. 
Abu berniokai įsilipo kedran ir priskynė daug baubukų. 
Krepšelių neturėjo, tai laimikį susipylė j apatinius 
marškinius, užrišę jų apačią. Jie mus pasivijo jau ei
nančius į stovyklą.

Atėję tuojau pripylė sibirinių riešutų į laužą ir 
ėmė juos kepti, nes kepti kedro riešutai daug skanesni 
ir apdegę lengviau lukštenusi. Iškepę visus darbinin
kus apdalijo riešutais. Sėdime aplink laužą, gliaudome 
būkelius ir gardžiuojamės kedro grūdeliais, kurie di
desni už saulėgrąžų sėklas, juodi, labai skanūs ir pri
mena riešutus. Išsitepame sakais rankas ir veidus. 
Galvoju, kaip reikės nusivalyti tą smalą, nes nėra ži
balo nei terpentino. Bet tai vieni niekai. Svarbu, kad 
skilvin įmeti skanų ir maistingą grūdą. Mes dar nemo
kame taip greit kedro dovanų lukštenti, kaip seni 
taigų gyventojai. Jie labai įgudę ir gliaudymą atlieka 
meistriškai. Kedrų baubukai yra panašūs į eglių kan
korėžius, kuriuose už kiekvieno žvynelio yra sėkla. 
Gliaudant žvynelį reikia atkelti ir išsiimti riešutėlį. 
Pats riešutas turi kietą odelę, kurią nuo branduolio 
reikia irgi pašalinti.

Virėja atneša virintą vandenėlį ir liepia vakarie
niauti, nes ji neturinti laiko laukti. Nesudėtinga vaka
rienė, malkų rinkimas ir poilsis būdose virto mūsų 
gyvenimo rutina.

Norėtųsi dažniau pasmaguriauti kedro riešutais, 
bet labai sunku juos pasiekti.

SEKMADIENIS

Išaušo gražus sekmadienio rytas Sibiro taigoje, 
šiaurės paukšteliai pliekia savo rytmetinės maldos 
giesmę. Girios ošimas, lyg koks orkestras, sparnuo
čiams akomponuoja. Saulytė, pabudusi iš gilaus nak
ties miego ir išsimaudžiusi gailiose pievų rasose, tary
tum, ragina toje gamtos darnoje prisiminti Tvėrėjo 

esimą. Pabunda vergų sielos ir norime pamiršti alkį, 
nuovargį, skausmą ir mums piktųjų žmonių padarytą 
širdyje neužgydomą žaizdą ir paskęsti šventadienio 
ryto maldoje.

Deja, ir šventą sekmadienį pasigirsta grubūs mū
sų varovų balsai: ’’Padjom, vstavai”. Ir tie padjomai 
visada palydimi šlykščiais keiksmais.

Dabai- karas, todėl niekas sekmadienių Sibire ne
švenčia. Nutrūko kolchozninkams išeiginės poilsio die
nos. Visi turi iki nualpimo dirbti komunizmo pergalei 
ir jo viešpačius riebiai išlaikyti. Mes dažnai pasikal
bame ir nesuprantame, iš kur tie užguiti žmonės se
miasi kantrybės ir jėgų tai kolektyvinei vergijai. Jų 
rankomis sukurtas Sibiro žemės ūkis, bet ir jie beveik 
lygiai su mumis katorgininkais badmiriauja.

Pristatyta rajonų centrų, kaimų ir kolchozų, bet 
išvaikščiojęs skersai išilgai, nerasi nė vieno dievna- 
mio. Visi kaimiečiai gyvena ankštose ir į žemę sulin
dusiose lūšnelėse. Jų sekmadienio pusryčiai nesiskiria 
nuo kitų dienų.

Pusryčiaujame. Virėja visiems pataria taupyti 
duoną, nes maisto ištekliai visai baigiasi. Rytoj turėtų 
atvežti, bet kažin... Darbininkai grubiai juokauja, 
bet niekas neprisimena, kad šiandien sekmadienis. Se
niai dar žegnojasi, bet jaunimas visai atbukęs religinei 
praktikai ir Dievo jiems jau nebėra. Reikia manyti, 
kad komunizmas iš jaunosios kartos išaugins tik par
tijai paklusnius robotus. Dabar dar seneliai ir tėvai 
jiems primena praeitį ir sotesnį gyvenimą.

Po pusryčių visi einame antrosios balos šienauti, 
šienaujame, velkame žolę į krantą, o vyrai valakuška 
veža į aukštumas.

Praeina pietūs. Galvojome, kad sekmadienį gau
sime ilgiau pailsėti, bet apsivylėme. Vietiniai susirū
pinę laukia Petkos atvažiuojant su maisto produktais. 
Jie laukia ir laikraščių, tik, žinoma, ne skaityti, bet 
bankrutkei susisukti. Ploną, specialiai rūkymui skirtą 
popierių visi jau seniai pamiršo. Visi nori sužinoti, ką 
iš kaimo pašaukė į kariuomenę. O gal ir čia dirban
tiems atveš šaukimus stoti armijon. Kas ir skaityti 
nemoka, laikraštį vistiek išsirašo. Tuo padeda įvykdyti 
spaudos platinimo planą, o sau gauna rūkomojo popie
riaus. Jei neturi machorkės, tai irgi niekas nedejuoja. 
Prisirenka kažkokio augalo lapų, prisidžiovina, ranko
mis sutrina ir susisuka papirosą. Negiria, kad skanu, 
bet nesiskundžia, kad ir kartu. Tik rūkydami labai 
smarkiai į visus pakraščius spiaudosi.

Po pietų einame vėl prie darbo. Jau daug išdžiū
vusio šieno. Visi grėbiame sausą šienelį ir krauname 
į mažas kupetaites. Kiti darbininkai šieną veža j aukš
tesnę vietą ir krauna į labai dideles stirtas. Paren
kama lygesnė vieta, kad žiemą galima būtų priva
žiuoti, šieno kūgiai po truputį siaurėja ir smailėja, o 
pačią viršūnę užbaigia dideliu plėkų šieno. Kad kūgio 
neišdraskytų vėjai, ant viršaus užmeta ir pakabina 
keturis alksnius ar karklus ir jų viršūnes supina. Tada 
užmeta virvę, kuria kūgio mynėjai nusileidžia žemyn.

Šieno minti pasisiūliau ir aš. Tą darbą atlikau 
neblogiau už ruses. Taigoje sukrautas šienas stovi iki 
žiemos kelio. Kolchozai neturi jokių daržinių ar pašiū
rių pašarui susikrauti.

PRISTIGOME MAISTO

Labai sunku dirbti, nes maistas blogas ir jo pa

kanka tik gyvybei palaikyti. Darbui jėgos neturime 
ir kasdien mes silpnėjame. Pripuldami renkame saran- 
kų bulvytes ir saujomis valgome laukinio česnako la
pus. Susižeidę žaizdas aprišame vieno augalo, panašaus 
į lietuvišką gyslotį, sutrintais lapais, kurie išleidžia 
rudą skystį, primenantį jodą. Kasdien vis išmokstame 
kokią nors gudrybę, kaip gintis nuo bado, kaip apseiti 
be vaistų ir be gydytojų. Tik niekas dar negali atprasti 
nuo maisto. Bijome, kad neatsitiktų kaip tam čigono 
arkliui, kuris nuo pašaro atprato, tik gaila, kad pa
dvėsė. Kartais mums pasirodo, kad gyvename tokiame 
krašte, kuris nuo vakarinės Europos kraštų yra atsi
likęs porą šimtų metų. Taip galvodami nedaug per- 
dėjome.

Labai lėtai slenka laikas, šį rytą gavome ne pusę 
kepaliuko duonos, bet tik ketvirtadalį, nes ir duona ir 
arkliena visai baigiasi. Kruopų jau senokai nebėra. Visi 
laukiame Petkos su maistu atvažiuojant.

Gera, kad šiandien šienaujame sausumoje. Bet 
jau greit pavargstu ir dar vis neišmokstu gerai pasi
pustyti dalgio, šienavimo technikos, sovietiniu termi
nu tariant, niekaip negaliu įsisavinti.

Dirbame, vis matuojame šešėlį ir laukiame pietų. 
Šiaip taip sulaukėme vidurdienio, ir Froska ir Dunia 
ragina mus eiti pietų. Einant jau neberūpi nusiprausti 
ir atsigaivinti šaltu vandenėliu, bet kasame sarankas 
ir skiname česnako lapus.

Užimame prie laužo savo vietas, šiandien sriu- 
bytė labai skysta, o mėsos tik vienas kąsnelis. Jau 
nebepeikiame ir arklienos, kad tik jos būtų ir ją tru
putį žmoniškiau pagamintų.

Greitai papietavome, šiandien mažai pailsėsime, 
nes norime savo būdoje drėgną žolę pakeisti sausu 
šienu. Darbo metu savais reikalais negalima rūpintis, 
ir sau viskas reikia pasidaryti poilsio metu. Parsine
šėme sauso kvepiančio šieno, palapinės aslą apklojome 
šakomis, o ant jų pasiklojome puikų, minkštą šieno 
patalą. Grįžusios prie laužo, dar kiek prigulėme, bet 
tuojau prikėlė ir vėl išvarė dirbti.

Dalgiais švaistomės po pievą, žolė didelė, sodri ir 
siekia iki kelių, bet darbą labai kliudo krūmai, kupstai 
ir laukinės akacijos, kurių čia visur pilna. Saulė kai
tina ir labai norisi nusimesti švarkus, bet negalima, 
nes tie pakrūmių ilgakojai uodai ir mikroskopinės meš
kos negailestingai piauna. Jų sukandžioti mūsų paakiai 
jau visai užtinę.

Valiojame Sibiro lygiojoje lankelėje ir verčiame 
storas pradalgėles. Vakarais ateina tijūnas, apmatuo
ja mūsų nuplautą pievą, užsirašo savo užrašų knygu- 
tėn, kurioje kraunasi mūsų darbdieniai.

Jau ir pirmadienio vakaras. Turi su maistu atva
žiuoti Petka. Dieną vargais negalais prastūmėme, bet 
alkani vos laikomės ant kojų. Slenkame šliužo žings
niais stovyklon. Pagalvojus apie sausu šienu išklotą 
palapinę, darosi gera gera ...

PAGALIAU ATVAŽIAVO PETKA

Ant laužo gerokai užkrauname malkų. Labai gra
žu, kai ugnies apšviestame ore milijonai uodų grucę 
grūda, bet prie mūsų nesiartina. Visai nesvarbu, kad 
dūmai graužia akis. Niekas nesistebi, kad visų drabu
žiai kaip kaminkrėčių. Gyvuliai ir tie ieško prieglobs

čio dūmų debesėliuose. Arklių niekas neriša ir negano. 
Jie patys skabinėja žolę aplink laužą ir nuo jo nenu- 
tolsta. Tik meškai pasirodžius, jie labai išsigąsta ir s 
išbėgioja, bet praėjus aliarmui ir neprašytą viešnią . 
nuvijus taigon, vėl glaudžiasi prie žmonių ir stengiasi ? 
laikytis dūmuose.

Sėdime prie laužo, ilsimės, džiovinamės ir vaka- ‘ 
rieniaujame. Aš duonos vakarienei jau nebeturiu. Iš
geriu tik puoduką vandens, nes girdėjau, kad ir van
deniu žmogus dar kurį laiką gali gyventi. Rusai turėjo 
iš namų atvivežę bandučių, tai dabar jas grumsnoja. 
Bėga seilės žiūrint į valgančius, bet niekas nepasiūlo 
nė trupinėlio. Tremtiniai Geležiniai dar truputį turi ir 
lietuviškų lašinių. Tai jau labai didelė prabanga.

Tamsoje pasigirsta keiksmais palydimas ”cob — 
cebe”. Taip sibiriečiai ragina jautį, kada tas užsina- 
ravija, sustoja ir nenori savo varovo klausyti. Iš kur 
čia bus noras eiti ir dar vežimą vežti. Kolchoze arklių 
maža, nedaug ir jaučių. Vis dirbk, o pasiganyti nėra 
laiko. Taip ir slenka jautelis, lėtai statinėdamas pavar
gusias kojas. Gerai dar, kad atėjo. Galėjo atsigulti 
baloje ir tiek. Darbiniai jaučiai ir taip padaro, šį kartą 
greičiausiai pabijojo peilio.

Visi bėga pasitikti Petkos. Vieni stumia ratus, kiti 
jau nestygsta vietoje ir tuojau nori sužinoti kaimo nau
jienas. Karas, tad visiems įdomu, kas girdisi frontuose.

Vežimas nedidelis. Atvežė pusmaišį duonos, tru
putį mėsos ir kruopų. Pridėta krepšelių su maistu, 
kurį siunčia iš kaimo motinos ar žmonos. Bet mums;, 
nėra kas atsiųstų. Atvežė ir laikraščių. Tuojau visi 
atsirinko savo maistą ir nusinešė būdosna. Vieni dar, 
susėdę skaito laikraščius, o kiti jau tuojau plėšo ir 
suka papirosus.

Vyrai šnekasi, kad laikraščiai blogai rašo. Vokie- - 
čių armijos žygiuoja pirmyn ir stumiasi Rusijos gilu
mom Vėl kibirkštėlė vilties, užslopinta dabartinio mūsų 
gyvenimo, atbunda giliai pasąmonėje. Nostalgija ir 
neviltis ima viršų. Daug pergyvenimų, esame alkani 
ir pervargę nuo šienapjūtės darbų.

Vietiniams viskas rūpi. Jie klausinėja Petką, ką 
paskerdė ir kokią mėsą atgabeno. Vežikas pasakoja, 
kad sirgo vienas veršis, tad jį pribaigė ir jo mėsą 
mums atvežė. Bendrame katile žmonės viską suvalgo.

Ruselis skuba pranešti, kad visus likusius kaimo 
vyrus pašaukė armijon ir jie rytoj išvažiuoja. Jau
nesni vyrai susirūpinę ir gailisi savo draugų, nes per 
daugelį vargingo gyvenimo metų susicementavo ir su
augo į vienalytę bendruomenę.

Sako, kad trumpai apmokius tuojau siunčia į fron
tą, o ten gali užmušti ar visam gyvenimui padaryti' 
invalidu, čia pat matosi ir pasitenkinimas, nes kariuo
menėje gaus gerai pavalgyti, šnekama, kad kareiviai 
gauna net ir mėsos konservų. Kare gyviems išlikti 
yra loterija. Sunku suprasti mūsų kaimo gyventojus:, 
ar jie gailisi savo draugų ir dreba dėl savęs, ar džiau--, 
giasi, kad kariuomenėje gaus gerai pavalgyti.

Išsišnekėję ir sužinoję visas kaimo naujienas, visi 
nusiramina, prie ugniakuro susiriečia ir užmiega. Pa
vargęs jautis niekur nesitraukia nuo laužo ir čia pat. 
ėdrinėja žolytę. Kiti, truputį nusnūdę, danginusi savo 
būdosna. Mes su Brone irgi tuoj nueiname savo migin.

Bus daugiau;
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Pasiryžimo, valios ir darbo J-----------
■ " MŪSŲ PASTOGE

Manau visi sutinkam, kad mū
sų lietuviškos tradicijos turi tam 
tikrą vertę ir kad verta jas išlai
kyti ir perduoti mūsų vaikams. 
Mūsų tradicijų pamatai yra mū
sų gražioji senoji kalba. Didelę 
dalį mūsų kultūrinio palikimo 
lengva ir smagu išlaikyti, kaip 
tautiniai šokiai, dainos, kulinari
ja ir pobūviai su lietuviškais 
draugais. Bet deja! išlaikyti mū
sų kalbą nėra jau taip lengva 
reikalinga daug darbo. Ir tai ne
maloni teisybė: neturint lengvos 
išeities tai vienintelė išeitis sun
kus darbas. Mes turime šią tei
sybę pažinti ir prisimint pareigą, 
turime pabusti iš letargijos ir 
dirbti sunkiai tobulinantis savoje 
lietuviškoje kalboje, kad būtume 
'pajėgūs perduoti šią kalbą ir sa
vo vaikams.

Jeigu norime išlikti lietuviais, 
tai turime mokėti savą kalbą; ki
taip būtų absurdas, kuri drįsčiau 
palyginti su dauguma australiš
kų upelių, kurie tik vadinasi upė
mis, o neturi nė lašelio vandens. 
Taip ir lietuvis, kuris nemoka 
savo kalbos yra lyg upė be van
dens. Ir ypatingai mes studentai, 
mokyti žmonės, turime prisiimti 
šią lietuvių kalbos išlaikymo pa
reigą, nes jeigu mes to nepada- 
rysim, tai ko galime tikėtis iš ki
tų.

Kalbų mokytojai sutinka, kad 
geriausias būdas išmokti kalbas 
yra jomis kalbėti. Tai aišku ir 
be įrodymų. Mes gyvename Aus
tralijoje ir dėl įvairių aiškių prie
žasčių (aš beveik sakiau pažas
čių!) čia dažniausiai kalbamasi 
angliškai, ne lietuviškai. Todėl 
mūsų gimtoji kalba yra beveik 
anglų, o ne lietuvių, ir kaip gi 
bebūtų — gali ginčytis, kas no
ri — faktas yra, kad mums jau
nuoliams yra daug lengviau ir 
daug natūraliau kalbėti angliškai, 
ir kaip tik taip darome: tarp sa
vęs kalbame angliškai. Mes tu 
retume stengtis kalbėti daugiau 
lietuviškai. Jaučiasi kiek keisto
kai. bet turėtume prie to pripras
ti, nes kada ateis laikas auklė
ti vaikus, tai šito labai prireiks.

Dažniausia trūksta paskatini
mo. Tad aš noriu primint vieną 
prosą, kuri duoda šito paskati
nimo ir kurią turėtume pilnai iš
naudoti: viešose vietose, kur vi
sa kita publika nesupranta lietu
viškai. Tada galima kalbėti apie 
kitus žmones ir papasakoti viso
kių dalykų ir nieks neklausys. 
Dar kartą pabrėžiu, kad tokias

progas reikia pilnai išnaudoti, 
nes jos kaip tik duoda paskati
nimų kalbėti lietuviškai, kas vė
liau per vargą pasidarys net ma
lonumas.
Svarbiausia stengtis visada kal
bėti lietuviškai su tėvais ir kitais 
vyresniais žmonėmis, ir net 
mokintis iš jųjų. Nereikia pra
leisti nežinomų žodžių ar tik spė
ti jų prasmę, bet reikia sustab
dyt visą pokalbį ir paprašyti, kad 
tokius žodžius paaiškintų ir tada 
stengtis juos atsiminti ir pačiam 
vartoti. Tokiu būdu galime tobu
lintis lietuvių kalboje.

Antras dalykas — skaitymas 
lietuviškų knygų ir laikraščių. 
Visai atvirai reikia prisipažinti, 
kad tai mums sunkus ir kartais 
nuobodus darbas. Aš pats gyve
nu taip sakant stikliniame na
me ir neturėčiau mėtyti akmenų, 
bet vis dėl to norėčiau paraginti 
visus, kad kartas nuo karto pri
sėstų prie “Mūsų Pastogės" ar 
kito lietuviško rašto su žodynu 
ir gramatika ir pakentėtų valan
dėlę skaitydami ir stengdamiesi 
suprasti kiekvieną žodį. Sukaup-. 
kite visa patriotizmą ir idealiz
mą. Sakykite “Už tėvynę!" ;ir 
kentėkit, ir kovokit.

Aš tikiu, ktid mūsų tarpe yra 
kylančiu žvaigždžių literatūroj, ti 
kiu. kad yra tokių studentų, ku
rie mėgsta rašyti poeziją ar pro
zą. Jie tepabando rašyti lietu
viškai. Galbūt iš pradžios nepri
prasta kalba apsunkins ir numal
šins kūrybini Įkvėpimą. Bet ne
nusiminkite: jeigu prmps pastan
gos bus grubios ir nesudėtingos, 
tai tik turėkite užsispyrimo ir 
stenkitės toliau. Pasiryžę laimė
site. Ir jeigu norite skaitytojų sa
vai kūrybai — neužmirškite Stu
dentų Žodžio!

Grįžę iš Melbourne adeiaidiš- 
kiai studentai pradėsim ruošti 
lietuvišką vaidinimą pasirody
mui Vasario 1 6-sios programoje. 
Šitokia veikla turi dvigubą nau
dą: riša lietuvišką jaunimą ben
drame darbe ir pratina kalbėti 
lietuviškai maloniu būdu. Šią 
antrą pusę ypatingai noriu pa
brėžti. kad reikia rasti būdų 
praktikuoti mūsų kalbą su malo
numu. o ne su tuo nenoru, kuris 
dažniausiai atstumia mus nuo 
sunkaus darbo.

Pagaliau noriu pakartoti viena 
dalyką, kurį mes visi jau žinom.-: 
būtent, tai. kad lietuviškos mo- ......... . . . Mbv •« .-

kyklos yra labai reikalingos. Mes 
visi tai galime lengvai suprasti 
ir jas vertiname. Befdar naudin
gesni būtų lituanistiniai kursai, 
skirti vyresniems studentams. 
Adelaidėje prieš keletą metų ku
nigai mėgino įsteigti tokius kur
sus, bet jų pastangos liko be pa
sekmių. Gaila, taip ir nėra kur
sų Adelaidėje. Mano manymu, 
šitokie kursai yra būtinai reika
lingi, jeigu mes norime, kad mū
sų kalba išsilaikytų Australijoj. 
Kodėl paliekame lietuvišką 
mokslą tik baigę pradžios mo-
kyklą ir nesigilinam toliau? Jei
gu tam sugebą žmonės nedarys 
nieko ir leis mūsų kalbos stan
dartui slysti žemyn ir žemyn, tai 
mes pagaliau nusiysim į tokią 
padėtį, kaip tic Sons of Ireland, 
kurie turi dart matches on every 
other Thursday at the local pub.

Gyvenime komprimisas yra ne
išvengiamas: aš asmeniškai ti
kiu, kad turėti pusę kepalo yra 
geriau, negu likti viškai be duo
nos. Todėl aš manau, kad pavo
jinga persistengti su tokiu kal
bos reikalu. Jeigu, taip sakant, 
.mes nukąsime daugaiu negu ga
lime sukramtyt, tai mes nusivil- 
sim ir atmesime tą pareigą. Mes 
visi kalbame angliškai" daug ge
niau, negu lietuviškai. Todėl man 
atrodo dovanotina, jeigu kalbėsi
me apie politiką, mokslą ir kitus 
techniškus dalykus angliškai, bet 
man atrodo, visiškai nedovanoti
na kalbėti apie orą ar kitus kas
dieninius dalykus angliškai. 
Svarbiausia, kad lietuviškos jau
navedžių porelės kalbėtų lietu
viškai savo vaikų akivaizdoje, 
kad ir tie išmoktų lietuviškai pir
moj eilėj, o tik antroj eilėj ang
lų.

Trumpai suvedant nėra leng
vos išeities iš šitos padėties, kaip 
tarė tas turkas, pamautas ant 
kuolo. Reikia sunkių pastangų 
tobulintis gimtojoj kalboj, kad 
toji kalba klestėtų tarp mūsų 
paklydusių lietuvių Australijos 
dykumose taip toli nuo Lietu
vos žalių ar snieguotų laukų, kur 
mūsų tėvai ją išmoko ir ja di
džiavosi.

Tad kibkite į žodynus ir gra
matikas. mieli kolegos, nes vis
kas, kas yra brangu, uždirbama 
tik per pasiryžimą, tvirtą valią ir 
sunkų darbą.

(>. Kaminskas

Dr. Algis Kabaila

Pereitu savaitę mus pasiekė 
džiugi ir visiems lietuviams pasi
didžiavimą kelianti naujiena, kad 
vos prieš porą savaičių grįžusį 
iš Europos Dr. Algį Kabailą New 
South Wales universitetas Sydne- 
juje pakėlė į profesorius. Turi
momis žiniomis tai bene pirmas
lietuvis Australijoje pasiekęs to
kį aukštą lygį aukštojoje mokslo 
institucijoje.

Prof. Dr. Algis Kabaila šiame 
universitete lektoriavo jau nuo 
1963 metų čia įgijęs magistro 
(1959) ir doktorato (1967) laips
nius. Ištisus pereitus metus jis 
su šeima buvo išvykęs į Belgiją, 
kur dirbo gilindamas savo žinias.

Nežiūrint jo aukštų mokslinių 
kvalifikacijų prof. Dr. A. Kabaila 
tiek anksčiau, tiek ir dabar yra 
aktyi us ■ mūsų bendruomenės na
rys visuomeniniame ir kultūrinia
me- gyvenime. Dar būdamas Mel
bourne jis gyvai reiškėsi lietuvių 
studentų tarpe vėliau lietuviško
je visuomenėje, net vienu metu 
buvo Melbourne Lietuvių Klubo 
Tarybos pirmininku ir jam va
dovaujant buvo įteisinti Melbour
ne Liet. Namai valdž'is įstaigose.

Sydnejuje prof. A. Kabaila gy
vai reiškėsi vietos filisterių bū
relyje, šviesoje ar tai skaityda
mas paskaitas, ar pravesdamas 
viešus simpoziumus. 1966 m. jis 
išrenkamas į Krašto Tarybą ir pa
čiame suvažiavime ALB Krašto 
Tarybos pirmininku šios pareigo
se išbuvęs dvejus metus. 1968 
metų pabaigoje jis su visa šeima 
išvyko į Belgiją ir jam iš kelionės 
grįžus universiteto vadovybės bu
vo pakeltas j profesorius.

A. Kabaila gimė 1925 m. Kau
ne, 1943 m. baigė Šiaulių gimna
ziją, 1946-48 m. studijavo Stutt- 
garto aukštojoje technikos mo
kykloje, o atvykęs j Australiją 
1950-51 m. Melbourne technikos 
koledže, kurį baigus buvo po ke
lelių metų pakviestas lektoriauti.

KReM
VE/DRODZ/M
Melbourne niaukiasi.. ( AR NE VISUR ? . . )

( Iš • Mūsų PASTOGĖS* >

Visi gerai suprantame, kad 
mums reikalinga turėti gerą, 
darbščią valdžią. Kas gi liktų iš 
tos mūsų bendruomenės jei gyven- 
tumėm be valdžios? Tai’ gi palai
da bala, košė. Vieni kryptų į kai
rę, kiti j dešinę, kaip ta banda, 
niekeno neganoma. Tik darbštūs 
energingi valdžios vyrai mus dar 
šiek tiek sulaiko nuo galutino iš
krypimo iš vėžių.

Bet visa nelaimė, kad gerą val
džią nėra lengva mums išsirinkti. 
Tam neturime tinkamų tautiečių... 
Su tikslu išrinkti naują valdžią 
i metinį bendruomenės susirinki
mą, kovo 15 d. ir Melbourne bend
ruomenės nariai rinkosi j Lietuvių 
Namus. Tenka pripažinti, kad su- 
irinkimas nebuvo gausus. (Bet 

kada gi tokie susirinkimai būna 
kaitlingi?) Salėje daugumoje seno 

amžiaus tautiečiai. Vis tie patys, 
kuriuos matome kiekviename lietu
viškame pobūvyje.

Gana platų ir idomu praneši
mą apie valdybos veiklą padaro 
mūsų bendruomenės pirmininkas. 
Matosi, kad tikrai valdybos daug 
dirbta, daug veikta. Susirinkusieji 
salėje karštai plojo pirmininkui 
už valdybos veiklą. Po pirminin
ko pranešimo, valdybos kasinin
kas perskaito pajamų-išlaidų ir ki
tokių finansinių reikalų stovį. Ma
tome, kad ir kasos reikalai yra 
tvarkoje. Padaro pranešima ir re
vizijos komisijos narys: Viskas 
yra tvarkoje. Plojam ir tiems už 
ių atliktą darbą. Dar padaro pra
nešimą ir garbės teismo narys.

Tai buvo linksmoji ir įdomi su
sirinkimo dalis. Antrame veiksme 
jau prasideda susirinkimo tragiš
koji pusė. Renkame naują valdy
bą. Bet, kad išrinkus valdybą tam 
reikia kandidatų. Kiekvienas siū
lomas j kandidatus tuojau griežtai 
atsisako motyvuodamas, kati jis 
turi svarbias pareigas kitose lie
tuvių organizacijose. Darėsi įspū
dis, kad visi buvę susirinkime yra 
kur kitose pareigose pririšti ir 
bendruomenės valdyboje negali 
dalyvauti. Buvo siūlyta j valdybos 
kandidatus ir vyrų ir moterų, bet 
vis tik labai gaila, kad reikiamo

skaičiaus kandidatų neatsirado Ar 
reikia dar kitokios tragedijos?

Susirinkimo pirmininkas paskel
bia, kad susirinkimas baigtas ir 
už mėnesio laiko bus vėl šaukia
mas kitas susirinkimas valdybai 
rinkti.

Mes iki šiol gyrėm Melbourne 
moteris už jų puikiai įruoštą sek
lyčią, už istorini žygi renkant au
kas lietuvių namams. Bet jau da
bar po šio susirinkimo negalėčiau 
pagyrimo lapo mūsų moterims iš
duoti. Priežastis štai kur: teko 
nugirsti tokį mūsų moterų pasi
kalbėjimą. — Mano vyras buvo lie
tuvių namų taryboje, tai lis ta
da daugiau žiūrėjo i tuos namus 
negu i mane. Neleidžiu daugiau 
savo vyro i valdybą; arba aš, arba 
tie namai. — Mano vyras irgi, 
anksčiau buvo valdyboje, tai ten 
ji kiti tik pavaduotoju padarė. Jei 
jis nori lįsti j tą valdybą, lai te
gu pirmininkas. O jau kitoms pa
reigoms daugiau aš savo vyro ne
leidžiu. Gi viena gana drąsi po
niutė jau per susirinkimą net vie
šai pradėjo savo vyrą barti: — 
Lazdą aš tau. latre, paimsiu, jei 
tu dar man kiši nosį j ta val
dybą. Visuomet iš valdybos posė
džių girtas i namus pąrvyksti. 
Tai štai kokios buvo mūsų mote
rų nuomonės apie bendruomenės 
valdybą. Nesu šeimos žmogus, tai 
net nenoriu ir tikėti, kad moterys 
taip varžo savo vyrus visuomenės 
veikloje.

O vis tik mes melburnišk ii pa- 
vydim Sydney miesto lietuvių 
bendruomenei. Ten jie gausingai 
susirenka j susirinkimus, holsuoja 
visu 120'/ (tai buvo paskelb
ta) išrenka ne vieną, bet dvi val
dybas. O mes vienos negalime iš
rinkti. Tai jau kažkas netvarkoje. 
Jei ten dar pas jus Sydney yra 
lietuviu kurie negalėjo sutilpti i 
tas dvi valdybas, tai prašome ir 
maldaujame, siųskite juos čia pas 
mus j Melbourną. Kokių nors ypa
tingu kvalifikacijų ar aukšto 
mokslo diplomu nereikalinga. Rei
kia tik gerų norų. Darbas ir gar-, 
bė bendruomenės valdyboje jums 
pas mus yra užtikrinta.

Kazys Musteikis
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***
Kazys Musteikis buvo Lietuvos kariuomenės 

generolasJr paskutinysis nepriklausomosios Lie 
tuyos krašto apsaugos ministras. Jis iš arti ste
bėjo ir dažnai asmeniškai dalyvavo valstybinio 
Lietuvos gyvenimo užkulisiuose. Savo prisimi
nimuose jis iškelia ir nauju, iki šiol viešai dar 
neskelbtu, duomenų.

Čia spausdinami Kazio Musteikio prisiminimų 
fragmentai paimti iš jo knygos, kuria dabar išlei
džia Nidos knygų klubas. 1 Ladbroke Cardens, 
London, B. 11, Great Britain.

***
PREZIDENTO IŠVYKIMAS

Kaip buvo nutaręs, Prezidentas apie 10 valan
dą ryto pradėjo rengtis kelionėn. Pats nurodinėjo 
sūnui Juliui ir prezidentūros tarnautojams, kokį 
daiktą įdėti į vieną ar kitą lagaminų. Prieš 12 valan
dą atėjo Lietuvos Banko valdytojas Paknys ir Įteikė 
jam lygiai 10.000 dolerių. Prezidentienė tuo laiku 
buvo ūkyje — Užulėnyje. Pats Prezidentas jai pa
skambino. kad ji vyktų į Palangą. Mat. ir pats Pre
zidentas buvo nutaręs vykti Į Palangą, o iš ten — ne
toli Klaipėdos kraštas.

Tai išgirdęs, aš priėjau prie Prezidento ir pasa
kiau, kad tokia ilga kelionė būtų rizikinga. Aš sa
kiau, kad saugiau būtų, jei jis vyktų į Marijampolę 
— į 9 pulką. Pulkas didelis, patikimas ir netoli. Pre
zidentas sutiko. Liepė tuojau iškviesti Raseinių ap
skrities viršininką Giedraitį ir paprašyti jį, kad jis 
Raseiniuose ant tilto sutiktų prezidentienę ir ją pa
lydėtų į Kybartus.

Aš gi tuojau paskambinau 9 pulko vadui gen. 
štabo pik. Gaušui. Pasakiau, koks reikalas, ir papra
šiau sutikti į Marijampolę įvažiuojantį Prezidentą 
ir rūpintis jo apsauga.

Gaušas atsakė .„Viskas bus sutvarkyta“.
Apie 3 valandą Prezidentas pradėjo atsisveikin

ti su ministrais. Vaizdas buvo sunkus ir jaudinantis, 
kai jis atsisveikinėjo su prezidentūros tarnautojais. 
Prezidentas, nors ir stengėsi laikytis ramiai, bet ne 
kartą nusišluostė akis. O prezidentūros personalas, 
vyrai ir moterys, vieni spaudė rankas, kiti siekė bu
čiuoti ir visi verkė.

Kartų su Prezidentu išvyko sūnus Julius su 
žmona, žentas husarų pulko vadas, dar neatsigavęs 
po operacijos, gen. štabo pik. A. Valušis su žmona ir 
du Prezidento adjutantai: gen. štabo pik. lt. Žukai- 
tis ir lt. Mikalojūnas. Tai buvo kelios minutės po 3 

valandos.
Grįžęs į Ministrų tarybos rūmus, radau Merkį 

ir Tamošaitį. Papasakojau įspūdžius apie Preziden
to išvykimą. Kai įėjau į Merkio kabinetą, abu su Ta
mošaičiu kalbėjomės ant rūmų laiptų Donelaičio 
gatvės pusėje.

Galėjo būti apie pusė ketvirtos, kai gen. štabo 
pik. Karvelis paskambino iš štabo ir pasakė, kad rusų 
tankai iš Gaižiūnų poligono jau yra prie „Aušros“ 
kino Žaliajame kalne.

Aš išsigandau. ..Antanai", pasakiau Tamošai
čiui. „bėkime“. Jis sutiko. Greitai nuėjom pas Mer
kį ir jam pasakėm, kad mes išvažiuojam ir bandysi
me susisiekti su Prezidentu. Merkys atsakė: „Dary
kite. kaip jums geriau atrodo“.

Atsisveikinę išėjom ir pasileidom Kačerginės 
link, kur vasarojo Tamošaičio žmona su sūnum. Pa
ėmę ją. važiavom per .šakius Gižų link, kur netoli 
to bažnytkaimio savo tėviškėje buvo mano šeima. 
Pakeliui sustojome Vilkaviškyje prie apskrities po
licijos vado įsi d. Aš įėjau į vidų ir ten radau ap
skrities policijom-s.idą Antanaitį. Jis pasakė, kad tik 
neseniai per V ilkaviškį j Kybartus nuvažiavęs Pre
zidentas.

Aš nustebau, nes buvau tikras, kad Prezidentas 
yra Marijampolėje, 9 pulke. Greitai nuvykom pas 
mano šeimą ir tuojau atgal į Kybartus.

Kybartuose gimnazijos rūmuose radom Prezi
dentų. Jis apsidžiaugė, kad ir mes su Tamošaičiu at- 
važia'om pas jį. Jau buvo atvykusi ir Prezidento 
žmona. Pas Prezidentą buvo atėję keli kybartiečiai: 
Prapuoleniai, Orentai. Gimnazijos direktorius Am
braziejus su žmona visus vaišino kava. Prezidentas 
sakė, kad jis norįs pasilikti Kybartuose kiek galima 
ilgiau. Vis apgailestavo, kai! nebuvo pasipriešinta 
rusams.

Aš pasakiau Prezidentui, kad būtų gera čia tu
rėti 9 pulkų. Tai būtų patikima apsauga, ir gal gali
ma būtų nors simboliškai pasipriešinti.

Prezidentas liepė man susisiekti su 9 pulku. Pa
skambinau pulko vadui. Jis jau žinojo, kokia yra 
padėtis, ir kai aš jam pasakiau, kad Prezidentas pa
geidautų, jog jis su pulku ir artilerijos grupe atvyktų 
i Kybartus, pulko vadas be jokių svyravimų atsakė, 
kad jis kaip galima greičiau pradės žygiuoti. Šią ži
nia pasakiau Prezidentui. Jis labai apsidžiaugė.

Tuojau po to, atsiklausęs Prezidentą, paskam
binau Tauragės pulko vadui gen. št. pik. Breime- 
liui. Pulkas buvo priedangos, taigi trijų pilnų bata
lionų su artilerijos grupe. Pulko vadas — gerai pa
žįstamas ir labai tvarkingas karininkas. Jam trum
pai nušviečiau padėtį ir Prezidento vardu pasakiau, 
kad jis su Tauragės įgula organizuotų bent simboli
nį pasipriešinimą rusams. Rusams spaudžiant, 
trauktųsi vokiečių sienos link ir kraštutiniu atveju 
pereitų į Vokietiją. Kai baigiau. Breimelis atsakė: 
„Pone ministeri, aš to nepadarysiu“. „Bet tai Prezi
dento įsakymas“. Breimelis pakartojo savo neigia
mą atsakymų.

Pranešiau Prezidentui. Jis'patraukė pečiais ir 
pasakė: „Gal 9 pulkas atvyks“.

9 pulkas tikrai išvyko iš Marijampolės ir žy

giavo Vilkaviškio link. Paryčiais, vadinas, jau bir
želio 16 d„ pulkų prisivijo iš Kauno pasiųsti kavale
rijos viršininkas gen. Talat-Kelpša ir gen. Žilys ir 
prikalbino grįžti į kareivines. Pulkas paklausė ir su
grįžo.

Mums tebesant gimnazijos rūmuose, suskambo 
telefonas. Aš atsiliepiau. Skambino Ministrų tary
bos raštinės direktorius M. Žilinskas. Aš jį paklau
siau: „Kur Merkys?" Žilinskas atsakė, kad jis esąs 
savo bule ir kad jam labui galvų skauda. Paskui Ži
linskas paklausė, kaip Prezidentas ir ar jis nemano 
grįžti Kaunan. Aš atsakiau, kad neatrodo, jog Pre
zidentas pakeistų savo nusistatymų. Tada Žilinskas 
pasakė, kad netrukus pas Prezidentų išvyksta dele
gacija, tai gal „kaip prekė sugrįš". Toks Žilinsko pa
sakojimas mane išgąsdino. Pagalvojau: atvažiuos, 
nužudys ir parveš kaip prekę.

Po šio pasikalbėjimo greit priėjau prie Prezi
dento ir pasakiau, kad laikas pereiti siena. Preziden
tas atsisveikino su šeimininkais, ir mes visi pajudė
jom. Į pirmąją mašiną sėdo Tamošaitis ir aš, į ant
rąją Prezidentas su adjutantais. Toliau mūsų šeimos.

Privažiavę prie sienos, mes su Tamošaičiu išli
pom iš mašinos ir priėjom prie barjero. Mūsų ir vo
kiečių barjerai buvo nuleisti. Prie mūsų barjero iš 
vokiečių pusės keturi vokiečių pasienio sargybiniai 
kalbėjosi su mūsų pasieniečiais. Mes pasakėm, kad 
norime pereiti sieną. Mūsų sargybiniai atsakė, kad 
siena esanti uždaryta. Aš paklausiau vokiečius. Jie 
atsakė, kad jiems esą įsakyta visus praleisti. Jie nu
ėjo prie savo barjero, ir jų barjeras pasikėlė. Tuo 
laiku prie manęs ir Tamošaičio pribėgo mūsų pa
sienio puskarininkis ir pasakė, kad pereinamojo 
punkto viršininkas, jo pavardė Žemaitis, prašo ma
ne užeiti į raštinę. Aš atsakiau, kad tegul jis išeina 
Prezidento sutikti. Puskarininkis nubėgo į raštinę ir 
grįžęs vėl man sako, kad aš nueičiau į raštinę. Lyg 
norėjau eiti, bet aš vėl pakartojau: tegul jis išeina. 
Tada tas puskarininkis priėjo prie manęs ir stvėrė 
už rankos. Kadangi aš stovėjau visai prie barjero, 
tai lengvai ištraukiau savo ranką ir atsidūriau kito
je pusėje. Tada tas puskarininkis balsiai padavė ko
mandą „Užtaisyk šautuvus!“ Po šios komandos Ta
mošaitis nužingsniavo atgal mašinos link, o mane 
du vokiečiai paėmė ir nuvedė į Eitkūnų stotį. Tai 
įvyko birželio 15 d., visai prieš pat 12 vai. nakties.

O toliau buvo taip.
Prezidentas su adjutantais, išgirdę komandą 

„užtaisyk šautuvus“, išlipo iŠ mašinos ir, įspėdami 
esančias kitose mašinose mūsų šeimas, nuėjo atgal 
nuo barjero.

Beeinantį Prezidentą sutiko ir atpažino kybar- 
tiškis privatus advokatas Misiurevičius. Jis ir prave
dė per sieną Prezidentą su žukaičiu per upelį. Ta pa
čia brasta pasinaudojo ir mano šeima. Tamošaitis, 
žmonos perkalbėtas, sienos neperėjo. Jis nuvyko pas 
savo pažįstamus Kybartuose, ten pernakvojo ir sek
madienį iš ryto grįžo į Kauną.

Kaip minėjau, mane nuvedė į Eitkūnų stoties 
salę ir du sargybiniai niekur neišleido. Aš paprašiau 
leisti man susisiekti su mūsų pasiuntiniu Berlyne 

Škirpa. Leido, bet įspėjo, kad kalbėčiau vokiškai. 
Škirpos telefonas neatsakė, tai paprašiau sujungti su 
mūsų karo atstovu gen. št. pik. Grinium. Jis atsiliepė. 
Painformavau apie padėti ir vėl žadėjau paskambin
ti. kai ateis Prezidentas. Prašiau painformuoti Škir
pų.

Tik baigiau kalbėli, kai į stotį, vokiečių pasie
niečių lydimas, atėjo Prezidentas su adjutantu Žu
kaičiu. Po keliolikos minučių vokiečiai atvedė ir ma
no šeima.

Kai Prezidentas atėjo, vėl paskambinau Griniui 
ir pranešiau, kad Prezidentas jau yra Eitkūnuose. 
Prezidento šeima atvyko tik sekmadienį anksti ryta. 
Pasirodo, kad energingai poniai Valu.Šienei pavyko 
išsikovoti, jog ja. net su šiek liek Prezidento daiktų, 
praleistų per .siena.

Dar nebuvo išaušus sekmadienio rytas. Į stotį 
atvyko vokiečių pasienio viršininkas dr. Graeffe. 
Jis mandagiai pasisveikino su' Prezidentu ir pareiškė 
užuojautų dėl Lietuvą ištikusios nelaimės. Preziden
tas paprašė jį, kad praneštų, kam reikia, jog jis yra 
atvykęs į Vokietiją, ir prašė daryti žygių, kad nebū
tume grąžinti rusams. Graeffe atsakė, kad tą klausi
mą spręstus pats Fiureris. Buvom labai išvargę. 
Mums davė valgyti ir paskui nuvedė į viešbutį — 
Preussischer Hof.

Galėjo būti apie 4 vai. ryto. Mane pašaukė prie 
telefono. Skambino iš Berlyno Škirpa. Jis sakė, kad 
Prezidentas nebuvo pasirašęs kažkokių raštų ir to
dėl būtinai turįs grįžti į Kauną.

Aš atsakiau, kad Prezidentas yra pasirašęs aktą 
apie pavedimą ministrui pirmininkui Merkiui eiti 
prezidento pareigas ir. kiek žinau, nėra linkęs grįžti. 
Škirpa nesiliovė įtikinėjęs, kad Prezidentas turi grįž
ti. Tada aš pasiūliau Škirpai kalbėtis su pačiu Pre
zidentu. Kai Prezidentas kalbėjo, telefono būdelė 
buvo atvira. Aš negirdėjau, ką Škirpa sakė, bet gir
dėjau Prezidento atsakymus. Škirpa įtikinėjo Prezi
dentą grįžti. Prezidentas nesutiko. Sekmadienį iš ry
to pas Prezidentą atsilankė iš Kauno delegacija. De
legacijoje buvo Finansų ministras Galvanauskas ir 
gen. Tallat-Kelpša. Kiti du delegacijos nariai — pik. 
Saladžius ir buvęs Prezidento adjutantas pik. Šlioge
ris — buvo likę Kybartuose.

Ši delegacija kalbino Prezidentą grįžti. Galva
nauskas kalbino mandagiai. Jis sakė: „Gal kaip 
nors susitvarkysime, apsiprasime ir galėsime gyven
ti“. Tallat-Kelpša, retkarčiais įsiterpdamas į kalbą, 
buvo griežtesnis, kartais net nemandagus. Preziden
tas laikėsi savo nusistatymo. Jis sakė: „Negrįšiu, nes 
nenoriu savo rankomis subolševikinti Lietuvą“.

Delegacija grįžo į Kybartus, bet po valandos 
vėl atsilankė pas Prezidentą. Ir šį kartą delegacija 
neįtikino Prezidento grįžti.

Sekmadienį, birželio 16 d., atėjo dr. Graeffe ir 
pranešė, kad mums leista pasilikti Vokietijoje ir kad 
mes esame Vokietijos svečiai. Pavaišino pietumis ir 
apie 3 vai. po pietų mus išvežė į Karaliaučių. Trem
ties kelionė prasidėjo.

GALAS.
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LAUKIAME VISU LIETUVIU ATVYKSTANT (

TRADICINE JONINIU ŠVENTĘ^!
ST. CATHARINEJE, birželio 27 dieng, punktųoliaį 6.30 vai, p. p.

CANADIAN LEGION H A L L — 111 Church Street

★

Programoje: LONDONO LIETUVIU ANSAMBL IS " BALTI JA " 

HAMILTONO PARAPIJOS CHORAS 

JONU PAGERBIMAS 

AMERIKOS LIETUVIU STALAS

* * *

Šokiams gros s. babecko lietuviškas orkestras 
VISI BŪTINI IR GALIMI JONINIU PRIEDAI Į

NUOŠIRDŽIAUSIAI KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS I ŠI GRAŽU 
«. < K-

JAUNIMO IR SENIMO SĄSKRYDI I V W

Skautu Rėmėjų Valdyba

TO
Taupyk ir skolinkis

MOKA

5’/2% už depositus
6% už šėrus (numatoma) 
7% už 1 m. term. den. 
7%% uz 2 m. term. dep.

IMA

8% už mortgičius

8% už asm. paskolas

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A D A A Jį A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ FAKM/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE

Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių
iij ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGlCItJS 

pagal valdžios nustatvta normą — 66% Įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 

•ii nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos nvrties atveju ap- 
•1; draustos iki $5.000.
:!• KASOS VALANDOS: kasdien nuo JO vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
•3; sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
’Si iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
t®* rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. Telefonas LE 2-8723

Chicago, III.

• Išvyksta į Madridą. Ilgą 
laiką Chicagoje dirbęs Jėzui
tų radio valandėlėse kun. A. 
Tamošaitis , VLlKo paprašy
tas, išvyksta į Madridą, Ispa
niją, ten dirbti lietuvių radio 
programoj. Jėzuitai Chicagoje 
neteks čia jauno darbuotojo, 
bet tikėkime, kad kun. Tamo
šaitis bus daug naudingesnis 
ten, mes jam linkime sėkmės'.

• Žurn. Vyt.Kasčiūnas Litu
anikos Tunto atstovas yra į- 
pareigotas rūpintis skautų 
Rako stovykloje ambulatori
jos pastatymo lėšų telkime. 
Dr. A. Ramonas aukojo jau 
tūkstantį, yra visi galintieji 
dar daugiau paukoti, siųsdami 
pinigus Chicago Savings and 
Loan Association 6245 So. 
Western Ave., 60636, Chica
go , Lituanikos tunto vardu. 
Ambulatorija šioj stovykloj 
labai reikalinga, patarnaus vi
siems skautams, todėl prašo
me prisidėti ir ji šiais me
tais bus pastatyta.

• Živilė Keliuotytė,buvo nu
vykusi į okup. Lietuvą ir da
bar aprašė "Dirvoje" trum
pus įspūdžius. Pasigedus, kad
Gedimino kalne nėra trispal
vės rašo: "Grįžau mintimis į 
Chicago , kur męs trispalvę 
laisvai su didžia pagarba įne- 
šam, iškeliam per visas šven
tes. .. O čia tikroji trispalvės 
žemėj jai vietos nėra. Užvirė 
mano kraujas ir norėjau už
bėgus į bokštą nuplėšti tą rau
doną svetimųjų vėliavą ir su
trypi, sudraskyt..." Ką gi, 
Amerikos jaunimas užaugęs 
laisvėj ir gerovėj, mažiau su
pranta , kad anapus geležinės 
sienos netik vėliavos neduoda 
iškabinti , bet baudžia už jos 
laikymą, tremia Sibiran už iš
tikimybę savai tautai , tikėji
mui, išlikti patriotu , naudotis 
teisėm ir laisve.' Maskvos 
"Vyr. Brolis" visą tai smer
kia ir tvarko.

• BaL 25 d. Lietuvių Radio 
Forumo valanda Chicagoje 
minėjo 2 metų sukaktį. Ją iš
laiko ir jai vadovauja Marija 
ir Ant. Rudžiai, kurie daug pa
deda savo nuoširdžia dosnia 
ranka ir kitiems svarbiems 
reikalams: Balfui, Altui, Vil
kui, Koplyčių statymui, Ope
rai, seselėms ir kt.Todėl šios 
dienos valandoj susirinko 
sveikinti visi darbuotojai:buv. 
Draugo red. Šimutis, red.Al. 
Baronas, LB ir Alto atstovas 
p. J. Jasaitis, dr.Danilevičius, 
dr. Bobelis, dr. Balukas iš LF, 
dr. Prunskienė , skaut. Juške
vičienė, Balfo Dirvonas ir kt. 
Akt. Kelečiai paskaitė ištrau
kas iš Vaižganto kūrybos, ra
šyt. Babrausktenė iš savo nau
jos knygos. Programą prave
dė žurn. Vyt.Kasniūnas. Lin
kime ir toliau p,Rudžiams 
sėkmingai vesti tokią svarbią 
programą.
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* Lietuvių Opera "Likimo 
Galia" labai gerai pasisekė, 
visas 4 dienas buvo pilna 
žiūrovų. Jos išpildyme dirbo 
150 žmonių, kainavo apie 40 
tūks. dolerių. Operos valdyba 
dirbo daug ir ryžtingai, todėl 
lietuvių žiūrovų dėkingumas 
jos vardu sklinda gražus atsi
liepimai. Mūsų diepraščiai, 
taip pat ir "Herald News" pa
rašė. Vyt.Marijosius atliko - 
su visų pagelba - puikų darbą’.

• Po koncertų. Chicagoj šį 
pavasarį parengimų kas sa
vaitgalis pilna. Negali visus 
apeiti ir juos aprašyti, nes 
darbai, prekyba , mokslas ir 
kiti gyvenimo rūpesčiai, ne
leidžia aukoti laiko kultūri
niam? dalykams. Praėjęs kil
nios mūsų solistės Šukytės 
koncertas, sukėlė kiekvienam 
lietuviui pasididžiavimą, kad 
iš mūsų tarpo taip aukštai iš
kyla solistė, kuri yra Ameri
kos operų-dainininkų tarpe la
bai žinoma. Chicago aplankė 
ir trys iš pavergtos Lietuvos 
solistai: Noreika , Kaniava ir 
paskutinis Daunoras. Jie kaip 
menininkai geri, daug jų kūri
nių Chicagos lietuviai klauso
si per radio valandėles, tik 
kiek audros sukėlė'. Spauda 
įvairiai juos įvertino. Kiti 
laikraščiai tylėjo. Palyginus 
su Chicagos lietuvių skaičiu
mi , tai labai nedaug kas kon
certus lankė.

» Amerikos mokyklose iš
ryškėjo su paskutiniais įvy
kiais faktai, kad profesūra, 
mokytojai , mažai auklėja 
krašto meilės, pagarbos savo 
vyriausybei, vėliavai, gerbimo 
kito.turto, moralės.Nors ne
didelės grupės, tačiau triukš
mą kelią agitatorių ir kai ku
rių rinktų valdžios žmonių 
paskatinti, spaudai, TV ir ra
dijai padedami, išpučia didelį 
burbulą. Taigi, iš viešųjų mo
kyklų išvytas Dievas , tikėji
mas, ateinančioji karta dali
nai bus išmesta į šiukšlyną. 
Džiugu, kad lietuviškas jauni
mas toj maišaty nedalyvauja. 
Jis buvo gegužės pradžioj su
sirinkęs rimtai spręsti lietu
vybės išlaikymo problemos. 
Mokslus einantis jaunimas, 
nors mažai mūsų spaudą 
skaito ir jų lituanistinis pasi
ruošimas menkas, tačiau jau
nimas nori veikti, rengiant 
simpoziumus, iškylas, stovyk
las, studijų savaites ir savose 
organizacijose dirbti.

• Jaunimo Centras yra pra
plečiamas.Tėvai Jėzuitai Chi
cagoje labai daug pasišvenčia 
ir rūpinasi , kad lietuviškas 
centras , kuriame per metus 
vyksta įvairūs parengimai, 
susirinkimai,parodos, mokyk
los pamokos, dar nori ir spor
to salės , bibliotekai, Lietuvių 
Archyvui patalpas ir kt. Kun. 
Kubilius , kuris statyba dau
giausia sielojasi, dabar turėjo 
perimti ir radio valandėlių 
vedimą. Jaunimo centro salėj 

neseniai įtaisytas f ilmoms ro
dyti ekranas, kuris užima vi
są sceną. Viršuj balkono yra 
filmavimo aparatų skyrius, iš 
kur dabar patogiai galima ro
dyti visas filmas. Organizaci
jos ir tautiečiai, Jaunimo 
Centrą plėtimą daug padeda ir 
iki rudens tikimasi, kad įvyks 
naujų patalpų atidarymas.

• Lietuvių Plazoj, kur yra 
Maręuette Parko centras, SM 
M . Gimimo bažnyčia, Švento 
Kryžiaus ligoninė, Marijos 
aukšt. mokykla , birželio mėn. 
7 d. įamžinta į "Lithuanian 
Plaza" vietovė , tam tikras 
skaičius blokų jiems bus įves
tas tas vardas. Tai atsitiko, 
kad šiais metais yra atžymi
ma ir 1OO metų nuo pirmo 
lietuvio įsikūrimo Chicagoje. 
3MM Gimimo parapijoj veikia 
ir daugybė įvairių organiza
cijų, šį kartą noriu paminėti 
tai Šv. Vardo draugija. Ji pri
klauso decezijai.tik mūsų pa
rapijoj lietuviai joje priklauso 
/yra vienas kitas svetimtau-., 
tis/. Dabar pirmininkaują, J>, 
Zebrauskis, bet per Motinos 
Dieną, lyg supuolimas-, nusi
laužė koją ir pirmininkauti 
teko buv. pirm. Bankini. Laid, 
direktorius J. Evans kiekvie
nais metais veltui užperka 
pusryčius. Jos piknikas bus 
rūgo. 23 d. Draugijos veikla 
ribojasi religinėj srity.

• JAV lietuvių žurnalistų g 
sąjungoj turime labai patyru
sių asmenų šiame darbe, ta
čiau daugiausia darbai ir pra- j 
gyvenimo rūpesčiai neleidžia 
tas jėgas išplėsti plačiau.Ma
žai yra baigusių iš jaunimo 
žurnalizme aukštąjį mokslą 
Mums labai gerai yra žinoma 
Jūratė Kazickaitė, kuri važi
nėjo po Vietnamo frontus, ten 
net buvo sužeista. Ji labai iš- I 
kilo pasaulinėj spaudoj, o da
bar tapo išrinkta didelės 
spaudos organizacijos "Asso
ciated Press" 6 žurnalistų ko- 
mitetan, kuris apklausinės 50 g 
mil. jaunų amerikiečių, kaip 
jie praleidžia gyvenimą. Yra 
ir Chicagoje lietuvių žurna
listų, kurie dirba amerikiečių 
spaudai: Vyt.Kasniūnas , VI. 
Butėnas , A. Pieža. Kalbant į 
apie žurnalistus, jau artėja ir 
lietuvių sąjungos valdybos 
rinkimai. Pirm. Alantas su 
savo talkininkais stipriai at
gaivino veiklą , ateity reiktų 
galvoti dar plačiau veiklą iš
plėsti , netik savo padangėj, o 
po platų pasaulį.

• Chicagoje nuo bal. 12 d. 
vyksta Sovietų potografijų pa
roda , kurią pavergtųjų tautų 
organizacijos kiekvieną šeš
tadienį ir sekmadienį piketuo
ja. Vienas lietuvis gražiai su- 
kompramitavo ruskelius, kai 
jie neva turėjo spaudos pasi
kalbėjimą. Parodoj yra ir Lie
tuvos fotografų darbų, taigi, 
jie atstovauja ne Lietuvą, o 
Sovietus. Balys Brazdžionis.)
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Taip pat pei siunčiame pinigus, nz kuriuos gavėjas gali 
nusipirkti įvairią prekių ir maisto dolerinėje krautuvėje .

Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, 
nes automobilių skaičius yra ribotas. 

Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 194 svaru, gryno svorio.
Turime pardavimui įvairią medžiagą ir kitu prekių.

DOVANOS BE MUITO:
Motociklai, automobiliai, automobiliams motorai, skalbiamo 
sios mašinos, siuvamosios mašinos, televizijos ir 
priimtuvai, šaldytuvai ir t,t.

o Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudary tus siuntinius bei užsakymus siusti mums paštu ar ekspresu. Apmo
kėsite gavę mūsą pranešima.

e Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Prieš pradedant ruošti siuntinį prašome rasti laiko ir pasiteirauti kiek ko galima viename siuntinyje siųsti, 

nes nuo 1969 m. spalio mėn. daiktu ir ypač medžiagą kiekiai yra sumažinti. Be to, jei turima neaiškumu, pra
šome klausti, telefonuoti bei rašyti — mielai paaiškinsime ir duosime patarimų.

« Mūsą įstaiga labai daug kam pasitarnavo ir pasiruošusi patarnauti ateityje. 'LIETUVIŲ ĮSTAIGA
DARBO VALANDOS: BALTIC EXPORTING CO.
pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto

iki 1 vai. vakaro:
šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p. p.

MIRĖ MOKYT. LEONAS KOCIUS
Antradienį, gegužės mėn, 19 

d. mirė vėžio liga buv. Telšių 
amatu mokyklos mokytojas Le
onas Kocius, 57 m. Liko žmona 
Gražina ir broliai ir seserys 
Lietuvoje.

Nuo pat atvažiavimo Torontan 
dirboMassey-Ferduson žemės 
ūkio mašinų fabrike,kaip "tool- 
makeris".

A .a.Leonas buvo didelio ryž
to, kantrybės žemaitis (gimęs 
Salantu vaisė. , Kretingos aps.). 
Būdamas gausios ūkininku šei
mos narys, savo jėgomid nuo 
vaikystės dirbo fabrikuose 
Klaipėdoj ir mokėsi“ iki atsiekė 
mokytojo profesiją.

Kanadoje netik ilgas pamai
nas ir viršvalandžius dirbo, bet 
ir siekė mokslo. Per 5 metus 
susirašinėjimo būdu buvo bau; 
gęs biznio administracijos kur
są,bet vėliau dar prieš pat mirtį 
baigė dailės (tapybos) mokyklą

metais sudaro: p-kas Juozas
ST. CATHARINES, ONT. Vyšniauskas s iždininkas Juo-

BIRŽELIO TRĖMIMU 
PAMINĖJIMAS

Įvyks birželio 14 dieną, sek
madienį tuoj pat po pamaldų 
parapijos salėje. Programoje 
žodis apie dienos reikšmę, 
vainiko padėjimas prie lais
vės paminklo vienuolyno so
delyje. Visi prašomi dalyvau
ti* B-nės Valdyba

JAUNIMAS, STOVYKLOS , 
JONINĖS

Mūsų jaunimas auga, išau
gęs išsiskirsto. Vis turi ma
žiau progų pabūti kartu, pa
bendrauti. Gi išsiskirstymas, 
vienišumas ir yra didžiausi 
jaunimo lietuvybės priešai. 
Tokiai padėčiai esant jaunimo 
vasaros stovyklos atrodo yra 
labai svarbus dalykas. Tai lyg 
ir kokie lietuvybės kursai, ku
rių reikšmę mūsų jaunimui 
žinome gerai. Reikia pasis
tengti ir šiemet kuo didesnį 
būrį jaunimo išsiųsti į sto
vyklas. Žinome gerai,kad ne
reta šeims su keliais vaikais 
stovyklų be paramos neišgali. 
Jau per eilę metų skautų rė
mėjai šiuo atžvilgiu ateina į 
pagalbą ir ruošiasi ateiti ir 
šiemet. Birželio 27 dieną vėl 
įvyks didžiausio masto Joni
nių šventė, kuri visad sutrau
kia masę žmonių ir kuri visa
dos duoda gražaus pelno-kaip 
sykis to lietuviško jaunimo - 
skautų reikalams.

Žinoma visiems rėmėjams 
Joninių laikui atėjus tenka ir 
paaukoti skautams ir dar ge
rokai pasidarbuoti. Ypač rė
mėjų valdybai, kurią šiais

480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3, <)NT. 
Telefonas LE 1 - 3098 

Savininkai A. ir S. KALŪZA
- 3 m. kursą.

Kaipo mėgėjas neblogai pai
šė paveikslus sau ir savo arti
miesiems draugams.

Penktadienį,22 gegužės buvo 
palaidotas iš Šv. Jono parapijos 
bažnyčios to pat vardo kapinė
se, Port Credit.

Užuojauta šeimai.Ilsėkis ra
mybėje, svetimoje žemėje.

J. Ka.

<§>

Prof. dr. A. R A M U N Ottawos Universiteto Lyginamosios 
Pedagogikos Centro direktoriaus ir Pedagoginių Mokslų 
Fakulteto vicedet-nno,nauji veikalai:

DEVELOPMENT OF THE WHOLE MAN
THROUGH PHYSICAL EDUCATION —•

Išleido Ottawos uni zexsi t et as, 435 psi. Ivada pa, 
rašė Avery Brundage, tarptautinio olimpinio komi 
teto pirmininkas. ProL J. Maritain pareiškė apie ši 
darbo: Tai galutinis klausimo nušvietimas".

<§> DIALOGE ENTRE ROME ET MOSCOU • — 
Ekumeninis žvilgsnis i Rusijos ir Europos santy. 
kius praeityj, dabartyje ir ateityje, [vada paraše 
kardinolas Aoenig. Išleido Ottawos Un - tas.
<§> IŠ SUTEMU I AUŠRA-- (prancūzu k.)

Jame iškeltos naujos mintys apie žmogų, tauta ir 
žmoni j a ko smini am amžiui auštant.

Veikalai gaunami A.V.parap.Kioskoie, 
1465 De beve St.,Montreal 205, P- Q,

zas Girevičius ir sekretorius 
Stepas Šetkus. Dar Įeina į 
bendrą darbą Wellando, Port 
Colborne ir Niagara Falls 
atstovai. Rengėjai

PAMINĖTA VEDYBINĖ 
SUKAKTIS

E. ir A.Kuraičiai gegužės 
mėnesį gražiai paminėjo savo 
vedybinio gyvenimo 2C metų 
sukaktį. Vaišės vyko jų nese
niai pasistatytuose puikiuose 
namuose. Dalyvavo nemažai 
svečių, giminių,draugų ir ar
timų pažįstamų. Solinizan- 
tams buvo pareikšta daug 
nuoširdžių sveikinimų ir lin
kėjimų. Taip pat įteikta gra
žių ir vertingų dovanų.Vaišes 
pravedė A .Kuraičio artimas 
prietelis,dar iš tėvynės laikų, 
J.Šarūnas.

Sukaktuvininkams buvo ne
lengva praeitis , kaip ir ki
tiems iš tėvynės išblokštiems 
tremtiniams. Tačiau viltis ir 
optinižmas juos visada lydėjo 
ir stiprino, todėl jie nežlugo 
sunkiuose tremties keliuose, 
bet visus sutiktus sunkumas 
ryžtingai nugalėjo. Ir,palygi
nus, per trumpą laiką, būdami 
abu sumanūs, darbštūs ir 
energingi , sugebėjo sukurti 
tokį gražų gyvenimą, kokio ki
ti per visą amžių nepajėgia. 
Šiandieną jie garsėja Niaga
ros pusiasalyje kaip vieni iš 
lietuvių ir gražiausiai susi
tvarkiusių ir turtingiausių 
šeimų.

Taip pat malonu paminėti, 
kad jie augina gražią lietu
višką šeimą, neatitrūkusią nuo

Vienintele, Kanados valdžioje re
gistruota lietuviška natūralaus gydy
mo sveikatos klinika. Mediciniškas 
ir pooperacinis gydymas. Psycholo-' 
ginė terapija. Masažai. Elektronika, 
raudoni ir ultravioletiniai spinduliai. 
Terminė ir garų terapija. Phyziniai ■ 
gydomieji judesiai, — hydro terapiją.

Dr. B. Naujalis, R.M. Ps.D. N.Pt.R.N.A.
Natūralaus gydymo specialistas. 

460 Roncesvalles Avė, 
Toronto. Ont. LE3-8008.

lietuviško gyvenime,
Sūnus Viktoras jau baigia 

šiemet gimnaziją ir pasiryžęs 
siekti mokslo aukščiau. Duk
relės Rūta ir Kristina, jau
nesnės už brolį, ir jos vejasi 
jį iš paskos - darbščios ir 
gerai mokosi.

Linkime E. ir A. Kutai
čiams taip gražiai gyventi ir 
toliau. Būti visada sveikiems, 
nuotaikingiems ir dar atšvęs
ti ne vieną vedybinę sukaktį.

Dalyvis

VANCOUVER, S.C.
"Tautos Fondui" per 16 Va

sario minėjimą aukojo po $ 20: 
J.Kartis,J.Macijauskas ir vie
nas prašė jo pavardės neskelb
ti. $ 15: P. Vilenčikas ir dr. J. 
Sakalauskas.$ 10iA. Goronson, 
A. Smilgys, J. Klimas. $ 5: Iva
nauskas,F. Skrinskas, K. Vana
gas , P. Dainius, A. Stalionis, L,. 
Bielskus, F. Daškis, K. Batura , 
L. Beržynąkienė, A. St. Kensta- 
vičius,ž.Kaulienė,J.Raudonis , 
Ad.Kaulius .$ 3: V.Kondrot. $ 2: 
Pr. Yukna, A. Greattinger, L, 
Klimavičienė, H. Tumaitis, Q. 
Gulbinienė, B. Radzevičius, M . 
Artis.B.Vileita, J. Gulbinas, W . 
Bukauskas, B. Meškauskas, E. 
Gumbelis.V. Skabeika, J. Venc
kus. $ 1: Langis A. Iš viso su
moje $ 217 persiusta "Tautos 
Fondo" atstovybei Kanadoje jos 
pirmininkui P. E. Ciupllnskui, 
1011 College Str. Toronto, Ont. 
Ta proga reiškiame didelę pa
dėka visiems aukotojams.

Kanados Lietuviu Bendruo
menės Britų Kolumbijos Ap. 
Valdyba. A. Smilgys -
Bendruomenės kasininkas.



KAMI Alton
Geriausia taupyti Ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

KREDITO KOOPERATYVE "TALKA
21 Main Street East, Room 203, tel. 528 - 0511.

Nemokamas gyvybes ir asm. paskolų draudimas
Nemokamas pilnas Įlekiu patarnavimas
Parduodame American Travelers Čekius ir money orderius
Uftikrintas indėliu saugumas
Kapitalas vir? $ T , 8 5 0,0 00.0 0

Darbo valandos:
Pirm. 9.30—5 v.p.p.
Antr. 930—5 v.p.p.
Treč. 9.30—5 v. p.p.
Ketv. 9.30—5 v.p.p.
Penkt. 9.30—8 v.p.p.

MOKAME UZ:

Depozitus 
?ėrus

Už vienų metu indėlius

SKOLINAME:
Asmenines paskolas iff 10/i

Nekiln. turto paskolas is 9%

5%
6>/2 %
8%

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

MŪ S\I ORTAS'
•PRANEŠIMAS NR. 130 
Liečia: Naujų Vadovų pristaty-

1. Naujuoju ŠALFASS-gos 
•golfo sekcijos vadovu nuo šių 
pranešimo paskelbimo dienos 
yra tvirtinamas, buvęs Čikagos 
lietuvių golfo klubo pirmininkas 
Jonas Baris,-4529 W.64-th PI. , 
Chicago, Ill. , 60629. Tel. (312)- 
582-5939. Buvusiam golfo sek
cijos vadovui Algiui Rugieniu! 
dėkojame už atliktą darbą va- 

‘ dovaujant šiai sekcijai. J. Baris 
yra pasikvietęs savo padėjėju 
Raimundą Korzoną. Golfo klu
bai, sekcijos prie klubų ir pa
vieniai žaidėjai prašomi susi
rišti ir glaudžiai bendradar
biauti su naujuoju vadovu.

Pranešame, kad šių m. Są
jungos metinės golfo varžybos 
komandinės ir individualinės 

f įvyks rugsėjo mėn. pradžioje 
prie Toronto, Canadoje. Šioms 
varžyboms organizuoti Centro 
valdybos pakviestas organiza
cinis -varžybinis komitetas,ku
rio pirmininku sutiko būti Her
bertas Stepaitis,-21 Cosmo Rd. , 
Toronto 18, Ont. Tel. (416) —233 — 
8396. Komiteto nariai, Juozas 
Dalsys ir Stasys Kėkštas, abu 

/ torontiškiai.Apie šias varžybas 
* vėliau bus skelbiama detali in

formacija.
2.Naujuoju ŠALFASS-gos sli

dinėjimo sekcijos - vadovu, nuo 
, šio šio pranešimo paskelbimo 
dienos yra tvirtinamas Vytenis 

, Čiurlionis,-19755 Upper Terra- 
! ce,Euclid,Ohio,44117,USZ. Klu- 
: bai kultivuoja slidinėjimo spor- 
! to šaką,taip pat pavieniai slidi— 
, ninkai prašomi susirišti su V . 
! Čiurlioniu ir glaudžiai bendra- 

1 darbiauti.
3.Stasys Kėkštas,-47 St. Ge - 

orge Rd.Islington, Ont. Canada . 
Tel. (416.)-233-1372 pakviestas 
sutiko tęsti darbą ŠALFASS-gos 
Plaukimo sekcijos vadovo pa
reigose.Klubai kultivuoją plau
kimo sporto šaką prašomi su
sirišti su S. Kėkštu ir bendra
darbiauti.

4. Ilgametis ŠALFASS-gos 
atstovas prie AAU of USA dr . 
Algirdas Nasvytis,-10823 Mag
nolia Dr.,Cleveland,Ohio 44106 , 
USA. Tel. (216)-721-4181, kvie
čiamas sutiko šiose pareigose 

A pasilikti ir tęsti darbą.
- Centro valdyba visiems nau

jiems vadovams dėkojame ir 
linkime sėkmės darbe.

CENTRO VALDYBA

STALO TENISAS

Gegužės mėn. 3O-tą ir 31- 
mą dienomis Mont-Rolland 
Quebec įvykusiame stalo teni- 
so turnyre sėkmingai dalyva
vo 6 lietuvių stalo teniso žai
dėjai.

Šiaurės Amerikos meisterė 
Vijoleta Nešukaitytė laimėjo 
tris titulus: moterų vienetą, 
moterų dvejetą /žaisdama su 
Flora/, mišrų dvejetą.Moterų 

. klasės finale Vijoleta nugalė
jo Eleną Sabaliauskaitę 21-18; 
21-14; 21-11. Moterų dvejetus 
Vijoleta ir Flora užtikrintai 
iškovojo prieš D. Hunius ir J. 
Hecht /Montreal/ 22-20; 21- 
15. Mišrius dvejetus Vijoleta 
sų E.Caetano finale įveikė E. 
Sabaliauskaitę ir B. Bukiet 
/New York/ 21-17; 21-14. Flo
ra Nešukaitytė apgynė Jaunių 
mergaičių titulą prieš D. Jo-

vanov 21-14, 21-12.
Paulius Klevinas labai gra

žiai pasirodė šiame turnyre. 
Jis žaisdamas už Ontario ko
mandą jaunių klasėje laimėjo 
du taškus prieš Ken Morris 
2-0 ir Jack Bobet 2-O. Vyrų 
klasėje /Men's "B"/ Paulius 
net pasiekė kvartfinalį.

Bi.rželio mėn. 2-tą dieną 
Ontario ministeris pirminin
kas John P. Robart suruošta
me Ontario Sports Achieve
ment Awards pobūvyje įteikė . 
Jonui Nešukaičiui pasižymė
jimo diplomą už didelį darba- 
vimasi stalo teniso sporte.

Šis turnyras buvo paskuti- 
. nis.Po vasaros pras’dės nau
jas 1970/71 sezonas. J. N.

MONTREAL

KAM REIKALINGA?
Yra išnuomuojami 2 kambariai, ku
rie gali tikti paskiriems asmenims 
arba vedusiai porai. Juozas Balsys

5688 Beurling Ave. Verdun, 
tel. 766-6778.___________

PLOKŠTELI U MĖGĘ J AŪ T

Pranešu,kad išleidau naujg, ilgo gro
jimo modernios lietuviškos lengvos muzi
kos plokštele, pavadinta •— .^GIMTINES 
DANGUS". Tai yra trečia Šio žanro lietu
višku kompozitorių, linksma, pačios pas
kutinės mados dainų ir muzikos plok^tele^ 
išleista šiame kontinente.

Plokštelėje irašyta 12 dainų: Gimtines 
dangus. Jura gimtoji. Prie lau/io, L.inksma 
sis medžiotojas, Keliones daina. Žaliasis 

potvynis, Grįžtant j uosta, Čipolinas, Ve- 
įas pusto kopų smiltis. Prie apleisto namo 
Siaurės atradimas ir Skausmas.

Solistu tarpe yra Edmundas Kuodis, Jo 
nos Girijotas, Vaclovas Daunoras, Julius 
Ji-ske virius, Lilijana Ablenaite, Eugeni
jus Ivanauskas, Viktoras Vaskas, A’eksas 
Lemanas, Ona Valiukevičiūtė ir Irena Poš
kų t e.

Plokšteles viršeli piese dail. R. Bukaus 
kas. Užsakykite tuoj pat, nes išleistas ri
botas skaičius. Vienos plokšteles kaina su
prisiuntimu $5.75. Užsakydami plokštelę 
malonėkite prisiųsti ir pinigus.

Montrcalio L iet. P usvalandzio 
V e d ė j a s

LIETUVIŽKA.S PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
A

TREČIADIENI PER ? C M M B,
BANGA 1410, 11.00 VALANDA VAKARO

1053 Albanele Cr.,
Duvernay, Mtl. P.O. TEL. 669- 8834.

MIKE’S TEXACO SERVICE STATION

601 St. John Road

POINTE CLAIRE, QUE.
(M. RUTKAUSKO)

Atliekame prabėgamo ir kapitalinio auto-mašinų .* arbus.
Taip pat patarnavimas gazolinu, alyva, padangomis ir kt.
Tiktai keliolika minučių iš Montrealio greitkeliu Nr.40 
a r b ų N r. 20. Atvoži avė neapsiriksite!

Savininkas Alfonsas Viskantas

o
SPECIALIOS KAINOS:

Krikštynoms, vestuvėms ir laidotuvėms.

I tolimesnes užmiesčio ir kito miesto vietovėj

LaSalle Auto Specialist Iteg’d.

7717 RUE GEORGE LASALLE, P.Q.
(Priešais NL redakciją)

Un.ive'iAal Cleaners &
B. KIRSTUKAS

TEL. 769-2941.

239 FOURTH AVENUE
(of Wellington St.)

STOTI

TEL. 695-3883

SKAMBINKIT E. 

iš visu vietų LaSalėje.

TEL. 366-8300

— visas 24 valandas.

l EL: garažo 366-0500 
namų - 366 ■ 4203

TAISAU IR DAŽAU AUTO-M ASIN AS.

SAY. G. DESROCHERS.

bailor 3

Windsor
DRY CLEANERS Ge DYERS CO. LTD. 

1205 Church avenue. Verdun. P.Q-

Tel. 768- 6679.

Savfninkai: A. Kersys, P.

Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus 
drabužius. Siuvu naujus, pagal užsaky 
mus, vyriškus paltus, kostiumus ir kel 
nes. Aukštos kokybes medžiagos.

------------------------------ ~
Valome visokius drabužius, langų užuolai- I 
das, lovų užtiesalus, antklodes, karpetus, I 
sopkas ir visą kitą namu apyvoką.

Wi-.dsor yra moderni valykla, turinti 20 me
tu patirti, šiom darbe Turinti naujai įrengta, 
mor'-rni sk i ausi a drabužiu apsauga (storage) 
ir greita, patarnavimą.

Petrulis, P. KerŠųlis, A. Greibus.

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. SIAUČIULIS

547 Lofleur Ave., L a SalIe (650,-P. Q.

Daromos įvairios durys, langai, vir
tuves kabinetai ir kiti įvairus medžio 
dirbini ai.

BELLAZZI-LAMY INC
BOiS DE CONSTRUCTION
BUILDING MATERIALS

7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin 6ieme Ave.. LaSalle

TEL. 366-6941

(VAIRI MEDŽIO STATYBINE MEDŽIAGA: 

Durys, langų rėmai. Izoliacija, Ten - Test, 
Masonite, statybinis popieris , cemento.-,, 
B. P. i šdirbinini , cementas ir kt.

Aišku, ęsate girdėję, kad tai laikraštis, kuris jąu eina 62- 
sius metus. J j vieni giria, kiti peikia, bet visi ji mėgsta skai
tyti. Kodėl ?

Todėl, kad jis niekam nepataikauja ir nesibijo teisybes ra
šyti. Teisingomis žiniomis is/isur ( daug rašo ir apie dabarti
nį Lietuvos gyvenimą) laikraštis per 61 metus pelnė gera var
dą ir pasitikėjimą.

Keleivis duoda ir teisinių patarimu, jame rasite gražiu ap
sakymu bei eilėraščiu. Jis turi ir moterų skyrių. Prenumera. 
tik $6.00.

Jau galima gauti —- 1970 --- metų Keleivio Kalendorių. — Kaina S 1.00.

536 Broadway,
So. boston .Mass.

02127 USA.

SĖJA Tautinės, demokratines minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 
Leidžia Varpininkų leidinių fondas.

Redaktorius Grozvydas Lazauskas.
Administracijos adresas: Juozas Urbelis
1649 N. Broadway, Melrose Park, III. 60160 USA.

Prenumerata: JAV ir kitur $5.00 metams.

Kas nori, nors trumpam, pa
bėgti iš didmiesčio ir surasti 
ramaus ir gaivinančio poilsio, 
tas nepravažiuos pro TOMKŲ 
VASARVIETĘ, kuri yra ant 
pat Atlanto vandenyno ir turi 
visas sąlygas, apie kurias 
kiekvienas didmiesčio žmogus 
per ilgus metus svajoja.

Dėl smulkesnių informacijų 
rašykite:

V. Tomkus
700 Ocean Dr.

Juno Beach

North Palm, FLA. 33403

arba skambinkite
(305) 844-3388

RAMOVĖNAI
Lietuvių Veteranų Sąjungos 

"Ramovė" Moitrealyje sky
rius š.m, gegužės 2 d., turė
jo metinį s skyriaus narių su
sirinkimo posėdį - kuriam? 
susirinkimo pirmininkui, p. J. 
Adomaičiui pasiūlius buvo 
vienbalsiai perrinkta skyriaus 
V-ba sekančiai dviejų metų 
kadencijai kurią sudaro: V- 
bos pirmininkas Pr.Keturka. 
Pirmininko pavaduotojas - V. 
Kačergius.Ižd-ininkas -A .Kal
vaitis ir sekretorius - P. Gab
rys. Revizijos komisijoje: R. 
Simaniūkštis ir A,Žiūkas.

1969 metų bėgyje buvome 
surengę gegužinę, dalyvavome 
kartu su L.K. Kūrėjais-sava- 
noriais ir L. K. Mindaugo šau
lių kuopos bendrai surengtoj 
Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjime .Turėjom 2 skyriaus 
narių susirinkimus ir 3 Val
dybos posėdžius, Beto minė
tam skyriaus narių metiniam 
susirinkime buvo išrinkta pa
rengimų komisija į kurią įei
na Br. Bagdžiūnas ir St. Ren
tas. Šiuo metu didžiausias 
mūsų rūpestis: įsigyti sky
riaus vėliavą. Jau esame nu
pirkę medžiagos. Skyriaus na
rys-, 1 m- nininkas J.Siaučiulis 
pažądėjb paruošti Vėliavos 
projektą, o p.Keturkienė/val
dybos pirmininko žmona/ ga
vusi projektą pažadėjo sky
riaus vėliavos projektą įvyk
dyti.

Sapphire Sea Motor Lodge-Tomkų vasarvietė

Skyriaus narių metiniam 1 Montrealį liepos mėn. 3 d,
susirinkime iš 18 sąrašuose 
esančių dalyvavo 1O skyriaus 
narių ir vienas svečio teisė
mis , kuris vėliau po susirin
kimo įteikė mūsų skyriaus 
Valdybai įstojamąjį pareiški
mą, Susirinkimo posėdis buvo 
baigtas Lietuvos Himnu. Po to 
sekė kuklios vaišės - pasikei
čiant mintimis ramovėno Br. 
Bagdžiūno rezidencijoje, kuris 
praėjo geroje nuotaikoje, p. G,

Suvalkietis
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 
gegužine bus liepos mėn. 5 d. Pr. 
Skruibio vasarvietėje.
• Skelbtam Krikščioniu paviljo
nui Montrealio parodoje, vaikų 
piešiniu konkursui, atsiliepė tik 
viena Vida Morkūnaitė, kurios pa 
veikslas ir nusiustas i Terre des 
Hom.mes parodą.
0 Mirė Ona Balčiūniene, visiems 
pažįstamo orkestranto A. Balčiū
no mamytė.
VYTAUTAS" TRUSTEES narių 

visuotinis susirinkimas įvykęs praei
tos savaitės penktadieni išnešė ne
pasitikėjimą valdybos pirmininkui ir 
atsistatydino. Išsirenkant naują vai 
dyba (slaptu balsavimu) kandidatav'' 
ir buvęs pirmininkas Jonas Vanagas, 
Išrinktas pirm. Alb. Norkeliūnas, vice 
pirm. J. Mozūraitis, seki-. J. Maske
liūnas, kasiu. K. Martinenas ir v-bos 
narių J. Vieraitis.

LAURINAITIS JUOZAS IeL '
DĖMESIO^ J)_E_MJE_S 10 | Parduodu alų perkama kaina, 

visu rūsiu minkšta, gėrimą, po $2.00 už case, Varškę 514 sv.už$2.10. | 
Pigiausiomis kainomis šviežias ir rūkytas dešras ir kitus produktus., 
Atvykite patys i. krautuvę - 1918 Frontenac St.( Prie pat METRO). i

» L V. S “RAMOVĖS“ gegužinė š.m.o 
liepos men. 26 d. Pr. Skruibio va 
sarvietėje.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA
Birželio mėn. 4 d., mūsų 

parapijos klebonas kun. F. Ju
cevičius išvyko atostogų, jį 
laikinai pavaduoja Tėv, Jurgu
tis. Klebonas sugrįš atgal į

LILY HOSIERY MEG CO.
NYLON HOSIERY, LINGERIE & MENS UNDERWEAR

e Nai Zonini s trikotažas, moteri ška ir vyriška apatinė apranga.
• Savininkai iš Kauno ir laisvai kalba Iietuviškai.

*** *** ZO6O HU’CHISO', S’
MONTREAL. QUE.J. WISGARDISKV <WISE>

W. LAPENAT
General Construction Reg'd.

89 Orchard Street LaSalle, Que.

įvairi industrine, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodame 
įvairius patarimus, įkainavimus,be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina. T^įJ^366_-_6237. __

HIGHLAND AUTO BODY, j,
Lafleur Avė. L A S A L L E Tel. Buss. 366-7281 

Savininkai: y, Sušinskas 389-0571 ir J. Zavys 365-3252

Lietuviams nuolaida.

• Atliekami mechaniniai darbai

® Išores taisymas ir dažymas

9 Dunlop padangos ir baterijos

Jettė & f r ere Itee
Plumb:ng & Heating kontraktorius

140 - 2e AVENUE < A A
LASALLE 3OO"U33(J

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji įrengimai 

e Gazinių priemonių pardavimas ir įrengime*)

• Apkqinavima s nemokama s^3^

- PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q. ĮVAIRIOS progos
1

T EL. 525- 8971. T. Laurinaitis

A.B.C. PARCEL SERVICE

3891 ST. LAWRENCE BLVD. 

MONTREAL, QUE., CANADA

TEL. 844-9098

9

A.B.C. Parcel service patarnauja gerbiamiems lietuviams klijentams jau 17 metų ir ryžtasi tai 
daryti dar daugelį metų ateityje. ......
A.B.C. yra vienintelė bendrovė Montrealyje, kuri turi visus leidimus ir teise pati išrinkti mokes
čius bei siųsti siuntinius tiesiai iŠ Montrealio.
Mes turime pilna pasirinkimą įvairiausią medžiagų, tinkamą siuntoms, ir duodame dideles nuolai
das angliškoms medžiagoms (joms muitas yra tiktai $ 1.00 - vienas doleris - už jardą) f /"Id/ 

už apsiaustus nuolaida iki Į j /n

Parduodame taip pat specialius pažymėjimus (certificates), už kuriuos galima pirkti prekes 
dolerinėse krautuvėse Lietuvoje.
Skubėkite mus aplankyti arba skambinkite mums, kad galėtumėte gauti visą informacija.apie 
tai, ką geriausia šiuo metu siųsti Lietuvon. ,

7 psl. *•* NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.23(1202), 1970 m. birželio mėn. 10 d.



HlODTREflLIS
KLB-nes MONTREALIO SEIMELIO PREZIDIUMAS KVIEČIA ATSILANKYTI I

U

MUZIKOS STUDIJOS
20 - mečio sukaktuvinį mokiniu koncertą, 

kuris įvyks Š.m. birželio mėn. 13 d., šeštadienį 6 vai. vak. AUŠROS 

VARTŲ parapijos salėje.

Šia proga bus pristatyta visuomenei Lietuvos Op. sol. E. 
KARDELIENĖS išleista plokštelė.

Prezidiumas.

Turint gaivoje anksčiau pa-
D.L.K. VYTAUTO KLUBO LIETUVIU RANKOSE

IŠLAIKYMO KLAUSIMAS

/Kreipimasis į Montrealio 
lietuvių visuomenę/

Š.m. gegužės mėn. 24 d„D. 
L. K. Vytauto klubo patalpose 
įvyko nepaprastas šio klubo 
šėrininkų susirinkimas, apie 
kurį, jau iš anksto buvo pra
nešta raštu visiems šėrinin- 
kams ir paskelbta vietinėj 
spaudoj, kad bus svarstoma: 
1/ 60 dienų perspėjimas /6O 
days notice/. "Vytautas" Trus
tees yra užvedę legalią pas
kolos atgavimo procedūrą ir 
jei Klubas nesumokės reika
laujamos sumas iki š.m. bir
želio mėn. 19 d., tai Trustees 
galės perimti Klubą. To pasė
koje visi Klubo šėrininkai 
praras savo šėrus ir bus lik
viduota Pašalpinė Draugija. 
2/ Čarterio pakeitimas įga
linantis pakelti Klubo šėrų 
kapitalą iki $300.000, tuo 
būdu pakeliant šėrų skaičių 
iki 12.000 po $25.00 kiek
vienas.

Konstitucijos pakeitimas: 
a/ III skyr. l-leidžiantis kiek
vienam šėrininkui įsigyti iki 
120 šėrų.
b/ III skyr. 7 - leidžiantis ne
priklausantiems Pašalpinei 
Draugijai būti Klubo šėrinin- 
kais.

Kaip žinia, šis kaipgi gra
žaus pavadinimo Klubas buvo 
įsteigtas nedidelės grupės su
sipratusių ir garbingų anks
tyvųjų lietuvių imigrantų 1907 
m. Nuo to laiko Klubo narių 
skaičius vis augo, o pats Klu
bas gražiai bujojo. Buvo me
tai, kada šėrininkai už$25.00 
šėrus gaudavo net po kelioli
ka dolerių dividento metams. 
Taip buvo maždaug iki to lai
ko, kada buvo nutarta pripirk
ti brangiai kainuojantį greti
mą sklypelį ir statyti naują, 
didesnį klubo pastatą. Šiai sta
tybai pritrūko kapitalo ir to
dėl tam reikalui buvo pasko
linta iš Trustees $170.000. 
OO su 7%.Trustees narių viso 
yra 11O, visi lietuviai,daugu
moje šėrininkai ir mylį savo 
seną klubą.

Atrodė, kad viskas turėjo 
klostytis gerai, tačiau negai
lestingas ir beatodairinis lai
kas daro savo. Tie malonūs 
mūsų senieji klubiečiai, kurie 
visad taip gausiai apsilanky
davo kluban ir tuo jį palaiky
davo, pasipuošė jau žilais ir 
baltais plaukais , paseno, am-

žiaus naštos palinko prie že
mės ir savo jėgomis klubą 
aplankyti jau negali. Vaikai jų 
sukūrė savas šeimas ir užim
ti savais reikalais, pagaliau jų 
tėvų klubas ne taip jau ir vi
lioja, ypač tuos, kurie Korėtų 
laisviau ir "moderniškiau" 
pasireikšti. Na, ir gaunasi, kad 
klubas dažnai ypač šiokiomis 
dienomis /o tai yra kaip tik 
mūsų, pen s in inkų dienos'./ 
apytuštis. Tiesa , per klubo 
ruošiamus pobūvius, vakarie
nes, jų vis dar gausiai atsilan
koma ir gaunamos pajamos, 
padeda klubui suvesti galą su 
galu. Prie to nemaža priside
da ir kitų tautybių svečių at
silankymas. Dabartinė Klubo 
valdyba, daug pasidarbavo per 
pastaruosius metus , kad kaip 
nors išsiversti ir apmokėti 
reikiamas skolas ir %%: ruo
šė pobūvius,kurie duodavo iki 
$1000.00 pelno, stengės i bent 
savaitgaliais išnuomuoti salę, 
mažino kur tik galima išlai
das ir 1.1., tačiau klubą piau- 
na nemaža suma %% už pas
kolintą kapitalą. Šiuo metu 
reik sumokėti apie 15.000 
dol. kapitalo ir 5950% , plius 
mokesčiai miestui. Trustees 
reikalauja tai sumokėti iki š. 
m.birželio mėn.19 d.Kaip jau 
minėta, dauguma Trustees na
rių yra susipratę ir geros va
lios lietuviai. Jie gerai su
pranta susidariusią sunkią 
klubui padėtį ir mielu noru 
sutiktų su pinigais palaukti, 
tačiau tam priešinas vienas 
kitas narys paskolinęs stam
besnes sumas. .Jie tai ir pra
vedė, kad pinigai būtų sum.- 
kėti laike 60 dienų, suprasda
mi gerai, kad tai padaryti klu
bas nepajėgs, ypač turint gal
voje , kad kaip ir kiekvienais
metais , vasaros metu, klubo 
pajamos sumažėja.

sakytą ir norint klubą išlai
kyti lietuvių rankose, reikia 
ką nors daryti. Tam reikalui 
ir buvo sukviestas aukščiau 
paminėtas ypatingas šėrinin
kų susirinkimas, kuris priė
mė nutarimą, kad kaip galima 
greičiau būtų paraginti visi 
šėrininkai, pašalpinės nariai 
ir visi Montrealio geros va
lios lietuviai duoti pasižadė
jimus įsigyti už tam tikrą su
mą šėrų ar duoti paskolas, ta
čiau su sąlyga, kad tie pasiža
dėjimai galės būti realizuoti, 
tik tuo apveju, jei tokių pasi
žadėjimų bendra suma suda
rys $80.000 ir kad ši suma 
bus tuoj sumokėta Trustees 
skolas pakeisti ir sumažinti.

Šiai akcijai pravesti, minė
tas šėrininkų susirinkimas 
išrinko komisiją sekančios 
sudėties: Katilius B., Girinis 
Leonas, Vaupšas Antanas, Le- 
sevičius Juozas, Kudžma Au
gustinas,Vie raitis Juozas, Ži
linskaitė Ona, Gudas Leonas.

Šiai komisijai šėrininkų su- 
sirinkim > užkrautas darbas 
yra labai sunkus ir atsako- 
mingas. Tačiau komisija ma
tydama susirinkusių šėrininkų 
parodytą rįžtingumą, o taipogi 
kitų geros valios lietuvių nuo
širdų pritarimą ir paramą, 
ryžtasi šį darbą varyti ir 
bendrom visų jėgom jį tęsti.

Darbo pradžiai visiems šė- 
rininkams ir Pašalpinės na
riams bus išsiuntinėti atitin
kami pasižadėjimai su pabrė
žimu kokiomis sąlygomis tie 
pasižadėjimai galės būti rea
lizuoti. Komisija maloniai 
prašo kiekvieną šėrininką ir j 
Pašalpinės narį rasti bent po i 
vieną naują šėrininką ar pa
sižadantį paskolinti atitinka
mą sumą.

Kaip komisijos nariai, taip ! 
ir klubo valdybos bei Revizi
jos komisijos nariai, o taipogi 
specialiai įgalioti asmenys,; 
aplankys paskiras lietuvių

šeimas su minėtais pasižadė
jimais ir duos reikalingus pa
aiškinimus. Kaip pakeltų 
mums visiems ūpą ir kaip 
būtų malonu, atsilankius rasti 
neužskleistas duris...

Komisija maloniai kreipia
si į visus Montrealio lietuvius 
intelektualus, daktarus, inži
nierius , mokytojus ir visus, 
visus su prašymu šį lietuviš
ką, tautinį reikalą paremti.

Mes maloniai kreipiamės į 
visas Montrealio lietuvių or
ganizacijas , ne tik pasižadėti 
pirkti nurodytam reikalui šė
rų tų organizacijų vardu, bet 
neatsisakyti jų paplatinti in
dividualiai savo narių tarpe.

Mes kreipiamės ir prašome 
to paties mūsų šaunaus jauni
mo organizacijų kaip skautų, 
studentų ir kt. Mes kreipia
mės su prašymu paremti mū
sų pastangas lietuvius preky
bininkus, rangovus, amatinin
kus ir bendrai visus.

Mes taip pat kreipiamės į 
Pašalpinės narius prisidėti 
prie šėrų pirkimo ir platini
mo , nes netekus klubo nebus 
jau kam mokėti sergantiems 
pašalpos.

Komisija randa reikalingu 
priminti visiems šėrininkams, 
kad jie visi turėtų padidinti 
savo jau turimų šėrų skaičių, 
nes tuo netik gelbsti lietuvių 
židinį - klubą, bet ir gelbsti 
savo turimus šėrus.

Komisija jau savo pirma
me posėdy, be varom > pasi
žadėjimų telkimo darbo iškė
lė nemaža realių klausimų 
kaip pagerinti ir patobulinti 
klubo veikimą, ypač jo biznį ir 
ats iskaitomybę.

Dar mes randame reikalin
gu pranešti Jums, gerbiamie
ji, kad iš tikrų šaltinių suži
nota, jog tie fabrikų pastatai, 
kuriuos matome priešais mū
sų klubą ir kurie ne tik kad 
gadina vaizdą iš gatvės pusės, 
bet ir mažino klubo lankytojų 
skaičių , yra jau parduoti ir 
ten bus statomi milžiniški 
"Radio Quebec" pastatai. 
Kiekvienas gali suprasti,koks 
ten bus judėjimas ir kiek at
siras naujų klubo lankytojų, 
nekalbant jau , kad ir klubo 
sklypo ir pastato vertė pakils 
keleriopai. Bus ir parkinimui 
vietos.

Dar kiek del Trustees.Kaip 
jau buvo minėta. Trustees na-

20 iki rugsėju mėn. 7 d. ir

ROSEDALE ST., BOSTON, 
birželio 22 d. tiesiai į vilą,

GERIAUSIAI PAILSĖSI! PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO .JŪROS PLIAŽO 
— GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

AUDRONE
87 East Bay Rd,, Osterville Cape Cod, Mass. 02655 

f Tel. (Area 617) 428-8425

E • Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. dekoratyvi- 
E nių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.
E • Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
= • Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas (7 minutės
S pėsčiom).
= • Geras lietuviškas maistas.

= Atidaroma vasarojimui nuo birželio 
= jau dabar priimami užsakymai.

= Kreiptis: DR. ED. JANSONAS — 15 
= MASS. 02124 (telef. 288-5999), o po 
= AUDRONE — CAPE COD, MASS., MARIJA JANSONAS.
E Visi maloniai kviečiami atvykti j šia gražiausių, ir didžiausių
E Cape Cod žalumynuos paskendusia lietuviška pajūrio vilų..
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiin

rių daugumą sudaro geros va
lios lietuviai, norį klubą išlai
kyti lietuvių rankose. Yra tai 
daugumoje su mažesniais in- 
dėlais, tačiau bendra tokių in
dėlių suma yra daug didesnė 
nei 50%, todėl komisija krei
pias į juos su prašymu rasti 
galimu, kad kapitalo grąžini
mas būtų pratęstas ir atidėtas 
dešimčiai mėnesių , laike ku
rių klubas tikrai pajėgs tinka
mai atsiskaityti. Komisija jau 
dabar turi abiejų rūšių pasi
žadėjimų $14.000 sumai.
( Vėliau skelbsime jti pavardes).

Baigiant, komisija turi gar
bę dar kartą kreiptis į visus 
geros valios Montrealio lietu
vius su nuoširdžiu prašymu 
nedelsiant prisidėti prie pa
sižadėjimų telkime vajaus ir 
tuo su tikru supratimu pagel
bėti mūsų klubui išbristi iš 
sunkios, bet toli gražu ne ne
išbrendamas padėties. Būkime 
tikri, kad mūsų visų bendros 
pastangos duos geriausius re-

zultatus. O tuo kart visi galė
sime apsiraminti, pajusti di
delį pasitenkinimą , o vėliau 
sulaukę tikros senatvės turėti 
ramią sąžinę, kad savo laiku 
atlikome tikro lietuvio šventą 
pareigą, o ir malonusis mūsų 
atžalynas, perėmęs savo tėve
lių ir senelių šėrus , susirin
kę kluban dažniau prisiminti 
ne tik tuos penkis lietuvius„ 
kurie pirmi 1907 metais pa
sirašė klubo steigimo aktą, 
bet ir tuos, kurie tą klubą 
sunkiose aplinkybėse gelbėjo.

Visi tad,į talką'.
Informacijos ir pasižadėji

mų reikalu prašoma kreiptis į 
vice-pirmininką Leoną Gudą, 
tel. 482-6543 arba į kitus ko
misijos narius.

Komisija: B.Katilius- pir
mininkas, L. Gudas - vice-pir- 
mįninkąs , A„Vaupšas - iždi
ninkas, nariai; L. Girinis, J« 
Lesevičius, A .Kudžma, J.Vie- 
raitis, O.Žilinskaitė - sekre
torė, J. Šiaučiulis - narys.
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ČEKIAI VELTUI

“Litas“ ne tik nieko neskaito ui 
Tamstų išrašytus čekius iš einamų
jų sąskaitų, bet dar už jas moka 5% 
palūkanų ir apmokėtus čekius kas 
mėnesi gražina paštu.
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MOKĖKITE VISAS SAVO

\m. a. s. Mm&tAms
S.A.. M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C., F.R.C.S.(c)
, CHIRURGINĖ PRAKTIKA K R E i p T l s Tel. 93 1 -3275

SEAFORTH MEDICAL BUILDING 
3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 7Ž0.

Dr. E. ANDRUKAITIS 832 St. Joseph Blvd. E. 
(kampus St, Andrė)

tel. 522-7236

Dr. J. MALIŠKA 1440 St. CATHERINE Street W., 
Room 600

Dantų gydytojas Tel: 866-8235, namu 4 88 - 85 2 8.

DR. A. 0. J A U G E L 1 E N Ė 
Dantų gydytoja

1410 Guy St. pirmas aukštas 
11-12. kambarys.

Tel. 932-6662; namų 737- 9681.

Dr. V. GIRIUNIENĖ
Dantų gydytoja

5330 L'Assomotion Blvd.
Tel. 255 - 3535.

ADVOKATAS Suite 205

JJP. Miller b.a., b.c.l 168 Notre Dame St. E.
■ Tel: 866-2063; 866-2064.

NOTARAS Sun Life Building

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L. rX26%5?

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU, SIUVĖJAS 

6396 Bannantyne Ave. Verdun, Montreal

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
e Vasaros laike saugojimas

(Storage)'

Tel. 767-6183,

APSI DRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ 
3907 A Rosemjnt Blvd.

TEL: Off.: 722-3545; Res. 256-5355 
S-tos "Lite" nr. 752D

P. ADAMONIS
■ Chartered Insurance Broker
i I Su teise dirbti Quebecb ir Ontario

į PROVINCIJOSE

Sekr. M. Arlauskaitė, tel. 722- 3986.

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO

MOKA UŽ:

EINAMĄSIAS S-tas 5,0% 
ŠERUS t numatyta) 6,0% 

TAUPOMĄSIAS s-tas 6.5% 
TERM.IND. I metams 7.25% 
TERM.IND. 2 “ 7.75%
TERM.IND. 3 “ -8.00%

Nemokaus gyvybės drouc-irr
| iki $2,000 šėrų sumos.

ADRESAS: 1465 Dc Scve Street 

Montreal 205, Que. 

TEL. 766- 5827.

UNIJA

DUODA paskolas:
'(iškaitant nario gyvybes apdrauda 

iki $10,000 paskolos sumos) 
ASMENINES, čekiu kredito ir nekiln. 
turto (rezidenc. nuosavybių) iš 9% 

INVESTACINES pagal ju rusi nuo 
9.5% iki 12%.'

TERMINUI suėjus paskolos atnauji
namos iš tuo metu galiojančio palu* 
kanų procento.

KASOS V AL ANDOS: 1465 De Seve St., sekma
dieniais nuo 10:30 iki 12:30 vai. Darbo dienomis - 
nuc. 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. 
Vakarais — trcčia?!eniai s ir penktadieniais nuo 7 
iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545. Diena.- penk
tadieniais nuo 1 iki 6 vai. Vak arai s--P irm adien i ai s. 
trečiao’ jniois ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

Sekmadieniais nedirbama vasara, nuo birželio 15 d 
iki rugsėjo ’5 d. ir per visus ilguosius savaitgalius

MONTRE M L ENTERPRISES Reg’d.n
DRAUDIMO AGENTŪRA tel. 878-1101
6695 — 35th Avenue, Montreal, 409,

Albertas NORKE LIŪNAS, B-*- c.s.c., i.b. 376-3781
NAMU:

Arvydas RUDZEVIČIUS ■ A-1-6- ‘ 672- 5303,

KOMERCINIO, P RI V AT A U S T U R T 0, AUTOMOBILIŲ, ATSAKOMYBĖS, GYVYBĖS DR AUDI MAį
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